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Ribiška zveza Slovenije
Tržaška cesta 134
1000 Ljubljana

telefon: 01 256 12 94
telefaks: 01 256 12 95
e- naslov: tajnistvo.rzs@ribiska-zveza.si

ZAPISNIK
1. seje upravnega odbora Ribiške zveze Slovenije
Seja je potekala dne 11. maja 2017 ob 16.00 uri v prostorih ZZRS, Sp. Gameljne 51a.
Prisotni:
- člani UO RZS:
- nadzorni odbor:
- strokovna služba RZS:
Opravičili odsotnost:
- člani UO RZS:

predsednik dr. Miroslav ŽABERL Djordje VUČKOVIĆ Marko LIPOVŽ,
Branko NOVAK, Bojan JAVORNIK, Zoran MARKO, Igor KLOBOVES,
Aleš MEZEK, Peter SOLAR in Branko ZELIČ;
Drago ŠKERGET, predsednik NO;
mag. Igor MILIČIĆ
/

Sejo je vodil predsednik dr. Miroslav Žaberl. Od desetih je bilo prisotnih deset članov UO; seja je bila
sklepčna.
Sprejet je bil razširjen dnevni red:
1. Pregled zapisnika 27. redne seje UO RZS s poročili o realizaciji sklepov.
2. Pregled zapisnikov delovnih teles med 27. sejo (mandat 2012−2017) IN 1. sejo UO (mandat
2017−2022):
2.1. zapisnik 5. seje komisije MVK.
3. Predlog za podpredsednika RZS in pogodba.
4. Sestava komisij RZS v mandatu 2017−2022).
5. Dogovor za pripravo petletnega in letnega programa dela RZS za mandat 2017−2022
6. Obravnava pripomb in predlogov na interne akte o svečanem ribiškem kroju, ribiškem
pogrebu ter rabi prapora in zastave RZS.
7. Poročilo s seje Odbora za kmetijstvo DZ in sestanka pri ministru za kmetijstvo in ministrici za
okolje.
8. Ocena poskusnega dela delavke Nuške Božičnik.
9. Razno:
- poročilo kongresa CIPS
- poročilo Odbora EAA
- sestanek predsednik RZS – kasting : odprti problemi.
Predsednik je podal predlog za razširitev dnevnega reda pod točko 9: obravnava predlogov za
priznanja RD Pesnica, RD Celje in ZRD Ljubljana.
B. Javornik je prav tako predlagal razširitev dnevnega reda, kaljenje Drave pod točko razno.
I. Miličić je pod točko razno še dodal predlog za sprejem sklepa o imenovanju predsednika kot
delegata za redno skupščino OKS.
Dopolnitve so bile sprejete soglasno.
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AD 1
Pregled zapisnika 27. redne seje UO RZS s poročili o realizaciji sklepov.
Člani upravnega odbora so zapisnik in pregled realizacije sklepov prejeli v pisni obliki.
Pripomb nanj ni bilo.
Člani UO so sprejeli:
sklep 1: člani UO potrjujejo zapisnik 27. redne seje UO.

AD 2
Pregled zapisnikov delovnih teles med 27. sejo (mandat 2012−2017) in 1. sejo UO (mandat
2017−2022.
‒ Zapisnik 5. seje komisije MVK.
Zapisnik so člani prejeli v pisni obliki. Pripomb ni bilo.
Člani UO so sprejeli:
sklep 2: člani UO so soglasno potrdili zapisnik komisije MVK. Glede realizacije predlogov
komisije (sklepi zapisnika št 3,4, in 11 - 14) zapisnika se s predsednikom komisije sestane
predsednik RZS.

AD 3
Predlog za podpredsednika RZS in pogodba.
Predsednik RZS je za podpredsednika predlagal Igorja Klobovesa, predstavnika ZRD Ljubljana.
Predsednik RZS predlaga, da njegova mandatna pogodba ostane enaka v znesku 300 evrov neto,
edina sprememba je naziv banke in TRR.
Člani UO so sprejeli:
sklep 3: člani UO so soglasno izglasovali Igorja KLOBOVESA za podpredsednika RZS. Obenem
potrjujejo vsebino in znesek mandatne pogodbe za predsednika RZS.
AD 4
Sestava komisij RZS v mandatu 2017−2022.
Člani upravnega odbora so predlagali kandidate:
Komisije za naravovarstvo
Predsednik komisije bo izbran naknadno.
Člani komisije so: Zvonko Furman, Marijan Čebela, Peter Valič, Marijan Gaber, Mohor Slatner.
Komisija za gospodarska in finančna vprašanja
Predsednik Branko Novak bo do naslednje seje predlagal morebitne člane.
Ena glavnih nalog komisije bo iskanje dodatnih finančnih virov.
Pripraviti je potrebno tudi sklep o področju dela komisije.
Komisija za pravna vprašanja
Predsednik: Peter Solar.
Člana Jože Cepec, Franc Polič.
Predsednik komisije je ponovil apel za pridobitev novih članov - pravnikov, ki se spoznajo na okoljsko
pravo.
Komisija za usposabljanja
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Predsednik: Djordje Vučković.
Člani: mag. Matej Luštek, Mohor Slatner, Peter Valič, Tone Vozelj.
Komisija za delo z mladimi ribiči
Predsednik: Marko Lipovž.
Člani: Anton Kosi, Andrej Šoštarič, Drago Ornik, Nuška Božičnik.
Uredniški odbor glasila Ribič
Predsednik: Igor Kloboves.
Člani odbora bodo predlagani na naslednji seji UO.
Časopisni svet
Ostaja enak kot v prejšnjem mandatu.
Predsednik: dr. Tomo Korošec.
Člana: dr. Jože Ocvirk, dr. Božidar Voljč.
Komisija za promotivne aktivnosti
Predsednik: Aleš Mezek.
Člani: Milan Berlot, Borut Jerše, Boštjan Peter Zagožen, Srečko Žerjav.
Tekmovalna komisija
Predsednik: Bojan Javornik.
Predsedniki podkomisij načeloma ostanejo enaki.
Podkomisija za lov rib s plovcem
Predsednik: Branko Zelič.
Člani: Branko Novak, Milan Kojc, Alojz Fajdiga.
B. Zelič predlaga namesto Petra Dimitrovskega Petra Jankoviča iz RD Brežice.
Podkomisija za kasting
Predsednik poročal o sestanku podkomisije, saj imajo težave in nesoglasja. Prisotna so stara
nesoglasja in trenja, ki jih je težko rešiti. Težava je, ker je zelo malo posameznikov, ki v tem delajo, ki
organizirajo stvari in da gre za zaprti krog ljudi. Predlagal je tudi, da iz RD Paka Šoštanj predlagajo
svojega člana v omenjeno podkomisijo. Odločili so se za Boštjana Bizjaka.
Podkomisija za lov krapov z obtežilnikom
Člani: Boris Galekovič, Milan Poš, Milan Rodošek.
Ni še dokončno dogovorjeno, ali je Kolar pripravljen nadaljevati vodenje podkomisije. Z njim opravi
razgovor B. Javornik.
Podkomisija za lov rib z umetno muho
Sestava ostane enaka.
Predsednik: Danilo Bižal.
Člani: Jure Osolin, Matej Zlodej.
Muharsko-vezalska komisija
Predsednik: Luka Hojnik.
Član : Saša Erlih.
B. Podbevšek in D. Obal ne bosta več sodelovala, pridružil pa bi se Matej Delak.
Komisija za priznanja
Predsednik: Miroslav Žaberl.
Člana: Roman Zupanc, Martin Movern.
Častni odbor etičnega kodeksa ostane v enaki zasedbi.
Predsednik: Samo Novak.
Člana: Lucijan Rejec, Janez Podkrižnik.
Pooblaščenec za informacijsko področje RZS:
Glavna odgovorna oseba na področju varovanja osebnih podatkov.
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P. Solar navaja, da bi pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov potrebovala vsaka ribiška družina
in da je funkcija pomembna. Funkcija ni vezana na mandat. Na naslednji seji se zadeva s predlogom
dokončno uskladi.
Predstavnik RZS v svetu Zavoda za ribištvo Slovenije
Predstavnik ostaja dr. Miroslav Žaberl.
Predstavnik RZS v skupščini OKS-ZŠZ
Predstavnik Janez Hvale ima mandat še do leta 2018.
M. Žaberl je predlagal, da bi za letošnjo skupščino OKS, ki bo 20.06.2017 UO potrdil njega kot
nadomestnega delegata. Poskusil bo navezati stike in povprašati, kje lahko še iščemo nova
finančna sredstva.
Predstavnik RZS v UO SŠRA-J
B. Javornik predlaga B. Zeliča ali predstavnika iz Primorske, saj gre tukaj za tekmovanja in
sodelovanje z hrvaškimi in italijanskimi ribiči. Predsednik je predlagal, da se dokončno odločijo na
naslednji seji.
Člani UO so sprejeli:
sklep 4: člani UO so sprejeli predloge sestav komisij in delovnih teles RZS. Manjkajoče člane
komisij bodo potrdili na naslednjem sestanku UO RZS.
AD 5
Dogovor za pripravo petletnega in letnega programa dela RZS za mandat 2017−2022
Predsednik se je s predsedniki preteklih komisij dogovoril, da so za tekoče leto pisali letne usmeritve
za delo. Novi predsedniki naj jih pogledajo in iz njih izluščijo, kar se jim zdi smiselno skladno s petletnim
programom, ki bo sprejet in njihovimi idejami. Do naslednje seje UO je potrebno pripraviti tudi strategijo
dela, tj. 5-letni program dela. Nekaj nalog je ostalo še iz prejšnjega mandata, ki bi jih nove komisije
upoštevale in dodale svoje.
P. Solar predlaga, da predsednikov 5-letni program vsaka komisija opredeli še s svojimi stališči, ki
bodo osnova za petletni program dela RZS, ki bo predstavljen Skupščini RZS v l.2018.
Člani UO so sprejeli:
sklep 5: do naslednje seje UO, ki bo predvidoma sredi junija, predsedniki komisij na podlagi
predsednikovega programa dela pripravijo predloge strateških aktivnosti za posamezne
komisije. Svoje predloge predhodno pošljejo sekretarju do roka, ki bo določen naknadno.
AD 6
Obravnava pripomb in predlogov na interne akte o svečanem ribiškem kroju, ribiškem pogrebu ter
rabi prapora in zastave RZS.
Predsednik je pregledal pripombe, ki so bile podane na skupščini. Na nekatere so odgovorili že na
skupščini, določene pa je potrebno še doreči. Predlaga, da se članek o pokojnem ribiču v glasilu Ribič
opredeli kot neobvezen, ostale pripombe, razen slovničnih, pa se zavrne.
P. Solar pove, da je spoštljivo, da se v glasilu omeni pokojne ribiče, če pa družina želi, se lahko napiše
tudi članek.
Ribiška družina Bistrica Domžale problematizira tudi nošenje ribiškega kroja RZS, ZRD in RD.
Predsednik tukaj ne vidi težav, saj se kroj nanaša na RZS. Ribiške družine lahko uporabljajo svoje
kroje, cilj pa je, da vse ribiške družine in območna združenja sčasoma nosijo enoten kroj.
Ribiška zveza je za ribiški kroj prosila še za eno ponudbo izdelave obleke podjetje Mi&Lan, za katero
še pričakujejo odgovor. Dali bodo ponudbo za celoto razen za klobuk. Rešitev se pričakuje do
30.5.2017.
4/7

Zapisnik 1. seje upravnega odbora – Spodnje Gameljne, 11.05.2017

Za ožji izbor funkcionarjev RZS, ki predstavljajo RZS navzven in prednostno dobijo ribiški kroj so:
predsednik RZS, sekretar, podpredsednik RZS in praporščak RZS. Predsednik M. Žaberl predlaga,
da RZS poravna polovico stroškov, posameznik pa polovico, podrejeno pa da RZS poravna stroške
obleke v celoti.
Člani UO so sprejeli:
sklep 6: člani UO RZS so se seznanili s pripombami in predlogi na interne akte o svečanem
ribiškem kroju, ribiškem pogrebu ter rabi prapora in zastave RZS in pooblašča predsednika
RZS da pripravi čistopis predloga o ribiškem pogrebu. Prednostno se izdela svečani ribiški kroj
za funkcionarje RZS: predsednika RZS, podpredsednika RZS, sekretarja RZS in praporščaka
RZS. RZS pokrije stroške izdelave v celoti.

AD 7
Poročilo s seje Odbora za kmetijstvo DZ in sestanka pri ministru za kmetijstvo in ministrici za okolje.
Poročilo so člani UO dobili v pisni obliki. Seje Odbora so se udeležili predsednik RZS, sekretar, Peter
Solar in dr. Miha Janc. Izkušnja je bila pozitivna. Sklepi na koncu niso bili potrjeni, saj parlament Vladi
ne mora naročati, kaj naj naredi, sprejet pa je bil sklep, da se problematika kormorani-ribe do
določenega roka mora rešiti.
Ministrstvo za okolje je dalo v obravnavo dolgoročni program z upravljanji s kormorani. Procesiran je
bil skozi vladno proceduro. 14 ribiških družin je dalo pripombe in tiste, ki so bile dovolj konkretne in
utemeljene, so bile upoštevane. Program je osnova za izdajo odločbo za odstrel po uradni dolžnosti,
ki bo izdana predvidoma do junija in bi po predvidevanjih postala pravnomočna do oktobra 2017.
Dvojne dajatve: ministrica ne razume bistva problema, kot ga vidimo ribiči. Tudi odgovor Vlade RS
kaže na to, da pri svojih stališčih o plačevanju vodnega povračila ne želijo popuščati. Kljub temu so se
dogovorili, da bodo v mednarodnem segmentu preverili, ali imajo tudi drugje podobne težave. V tem
času je RD Pesnica dobila ugodno tožbo na sodišču.
V jeseni se vodstvo RZS ponovno sreča z ministroma za kmetijstvo in okolje da se preuči napredek
pri obeh problematikah.
Sprejet je bil:
sklep 7: člani UO so se seznanili s poročili s seje Odbora za kmetijstvo DZ in sestanka z
ministroma in ju potrjujejo

AD 8
Ocena poskusnega dela delavke Nuške Božičnik.
Sekretar je prebral oceno komisije, ki so jo sestavljali predsednik RZS, sekretar in prejšnji
podpredsednik Djordje Vučković. Ocena poskusnega dela delavke je pozitivna.
Predsednik RZS je člane UO še seznanil, da sekretar I. Miličić izpolnjuje pogoje za napredovanje v
višji plačilni razred.
Člani UO so sprejeli:
sklep 8: UO se je seznanil in se strinja s pozitivno oceno poskusnega dela. Z delavko Nuško
Božičnik se sklene pogodba o delovnem razmerju za nedoločen čas.
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AD 9
Obravnava predlogov za priznanj ribiških družin Pesnica, Celje in ZRD Ljubljana.
- Plaketa RZS: Marica Okršlar, Janez Dolinar, Ferdinand Šmid, Avguštin Weiss, Janez
Zavec, Franc Zakovšek, Jože Trojar, Egidij Čater, Igor Kloboves.
- Predlog za podelitev Plakete RZS R. Fijavžu se zavrne, saj ne izpolnjuje pogojev.
- Plaketa I. Franketa: Matevž Pogačnik RD Železniki, Alojz Fajdiga RD Pesnica.
Ob jubileju praznovanja 60 oziroma 70 letnice je predsednik RZS predlagal podelitev jubilejnih listin
za RD Pesnica Lenart, RD Radeče in RD Zagorje, in za 70 let delovanja RD Ilirska Bistrica.
Člani UO so sprejeli:
sklep 9: člani UO so obravnavali predloge za priznanja RZS v svoji pristojnosti in jih potrjujejo,
razen predloga za podelitev plakete RZS R. Fijavžu.
sklep 10: člani UO potrjujejo podelitev jubilejne listine za 60 let delovanja RD Pesnica Lenart,
RD Radeče in RD Zagorje, in za 70 let delovanja RD Ilirska Bistrica.
AD 10
Razno
‒ poročilo Odbora EAA
Poročilo so člani upravnega odbora dobili po elektronski pošti. Sestanka se je udeležil sekretar RZS
in poročal, da pri nas vodne direktive ne izvajamo. Kar se pa ribje populacije tiče, ne beležimo
nobenih novih ribjih stez. Sekretar bo dopolnil osnovno poročilo.
Predsednik navaja, da s tem premalo ukvarjamo in da bi bilo smiselno iti še v kakšen podoben
projekt, kot je Ujemite naravo.
‒ Kongres CIPS
Kongresa je se udeležil predsednik RZS, kot podpredsednik in član UO Fips Mouche pa Borut Jerše.
Izvedli so volitve, tekmovalcem v LRP so spremenili statut, sprejeli so nove članice, pogovarjali so se
o težavah protidopinške kontrole, programih tekmovanj, vložili smo kandidaturo za svetovno
prvenstvo mladih 2020. Uradna prijava je do konca septembra. Evropsko svetovno bo od 2020
vsako drugo leto, mladinsko pa vsako leto. M. Žaberl je bil izvoljen za tehnično komisijo. Predsednik
CIPS-a je podaljšal mandat. S predstavniki so se tudi pogovorili o zapletu tekme v Šoštanju.
‒ Pooblastilo za skupščino OKS
Predsednik je prosil za pooblastilo, saj bi želeli navezati nova poznanstva in mogoče priti do
informacij, kako do novih finančnih sredstev.
B. Javornik je omenil težave z reko Dravo. Avstrija pere jezove in v Slovenijo pošilja mulj. Avstrijskoslovenska komisija prepozna problem, razen ARSO-ta. Ta vztraja, da je vse v mejah normale, drugi
pa pravijo, da temu ni tako. ZRD Maribor od RZS pričakuje, da jim pomaga napisati protestno pismo.
P. Solar pravi, da ima tukaj pomembno vlogo tudi Direkcija za vode. Predlagal bi tudi odprta pisma,
poslanska vprašanja.

Vsi sklepi so bili sprejeti soglasno. Seja je bila končana ob 19.00 uri.
zapisala:
Nuška BOŽIČNIK
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verificiral:
mag. Igor MILIČIĆ

predsednik RZS
dr. Miroslav ŽABERL

Prejmejo:
— člani UO RZS,
— ob zadolžitvah navedeni člani,
— delavci strokovne službe RZS,
Po verifikaciji na seji UO prejmejo še:
— člani nadzornega odbora RZS,
— predsedniki drugih organov RZS in predsedniki delovnih teles UO RZS,
— vabljeni gostje,
— RD, ki uporabljajo e- pošto,
— arhiv RZS.
Opombi: Po verifikaciji na seji UO sekretar RZS objavi ta zapisnik na spletnih straneh RZS.
Zvočni zapis poteka seje je v arhivu RZS. Hranimo ga dve leti.
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