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
2. seje upravnega odbora Ribiške zveze Slovenije
Seja je potekala dne 15. junija 2017 ob 16.00 uri v prostorih RD Šempeter, Preserje.
Prisotni:
- člani UO RZS:

- nadzorni odbor:
- strokovna služba RZS:
Odsoten:
- člani UO RZS:

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

Sejo je vodil predsednik dr. Miroslav Žaberl. Od desetih je bilo prisotnih devet članov UO; seja je bila
sklepčna. Za člana UO Branka Novaka so bili naknadno ugotovljen problemi pri obveščanju.
Sprejet je bil razširjen dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pregled zapisnika 1. redne in 1. koresp. seje UO RZS s poročili o realizaciji sklepov.
Dokončna priprava petletnega strateškega načrta RZS o delu v mandatu 2017-2022.
Imenovanje manjkajočih članov komisij in podkomisij RZS.
Problematika kormoranov - realizacija dogovorov z ministroma.
Praznovanje Dneva slovenskih ribičev 2017.
Vlogi RD Ribnica in RD Ptuj za odlog plačila obveznosti.
Obravnavanje predlogov priznanj v pristojnosti UO RZS.
Razno:
- projekt Ujemite naravo! –apel za večje angažiranje RD,
- svetovno prvenstvo v muharjenju - mladi, na Savinji (Boštjan Zagožen)

AD 1
Pregled zapisnika 1. redne in 1. koresp. seje UO RZS s poročili o realizaciji sklepov.
Člani upravnega odbora so zapisnika in pregled realizacije sklepov prejeli v pisni obliki. Predsednik RZS
dr. Miroslav Žaberl je povedal, da je potrebno sprejeti manjkajoči sklep o aktivnostih glede kaljenja reke
Drave.

Pripomb nanju ni bilo.
Člani UO so sprejeli:
sklep 1: člani UO potrjujejo zapisnik 1. redne in 1. (koresp.) seje UO. Neraliziran ostaja sklep o
pripravi osnutka dopisa o problematiki kaljenja reke Drave.

AD 2
Dokončna priprava petletnega strateškega načrta RZS o delu v mandatu 2017-2022.
Na prejšnji seji so se dogovorili, da bo osnova 5-letni program, ki ga je pripravil predsednik RZS. Vodje
komisij so v določenem roku poslale pripombe in svoje predloge o poteku dela. Vse so člani dobili v sklopu
gradiva.
Predsednik RZS je pri usposabljanju dodal, da bi bilo potrebno posodobiti ustrezno literaturo za višje
oblike izobraževanja.
P. Solar navaja, da bi bilo smiselno pozornost dati tudi novemu zakonu o športu in ribiške družine poučiti
o vsebinah. Navaja tudi, da bi bilo smiselno transparentno urediti financiranje tekmovanj – ali bodo vsi
tekmovalci registrirani (tudi tekme, ki so samo okvirju RD ali ZRD) ali pa bomo spremenili pravilnik (glede
na to, da so se nekatere ZRD razpustile, ne moremo več govoriti o tekmah na nivoju ZRD).V povezavi z
zakonom o športu je tudi vprašanje izobraževanja ribiških vodnikov. A. Mezek pravi, da je na tem področju
potrebno narediti več kot do sedaj. Vključiti je treba tiste RD, ki se s tem področjem največ ukvarjajo.
Pomembno je nadaljevati s to aktivnostjo s formiranjem delovne skupine, ki se bo ukvarjala s pripravo
delovnih gradiv za to področje.
Igor Kloboves izpostavlja potrebo po ustanovitvi priznanja glasila Ribič (npr. zlato, srebrno in bronasto
pero). Pripraviti je treba zasnovo, pravno podlago in interni akt nagrade. Predlaga tudi spremembo rubrike
osmrtnice v rubriko 'zapustili so naše vrste' in uvedbo nagradnih križank. V glasilu prav tako manjkajo
vsebine za mlade ribiče, za pripravo katerih prosi predsednika DMR Marka Lipovža. Predsednik NO RZS
D. Škerget je izpostavil strategijo oglasov v glasilu s predlogoma: kandidirati na razpisih finančnih
programov in oglaševanju ter postaviti strategijo prihodkov Ribiča. A. Mezek razmišlja, da bi bila smiselna
tudi elektronska oblika glasila.
Promotivne aktivnosti: dodatek 5-letnemu poročilu je praznovanje Dneva slovenskih ribičev v povezavi s
sejmom ribolova, ki ga že več let ni, sejem v G. Radgoni pa glede razstavljavcev in obiskovalcev žal ni
uspešen. Člani UO so izpostavili vprašanje stroškov in koristi od sejemskih aktivnosti na Pomurskem
sejmu. Ribiški sejem bi lahko kot osredno aktivnost Dneva SLOP ribičev priredili v Ljubljani s ponudbami
sejemskih popustov. Pred izvedbo je potrebno trgovcem ribiške opreme poslati povpraševanje o
sodelovanju. Stroški bi znašali okvirno 2500 eur.
Mednarodna dejavnost: povezani smo v EAA, ARGEFA, CIPS, FIPS Mouche, RAJP, Alpe-Jadran. Druge
mednarodne povezave do nadaljnjega niso potrebne.
Ekonomsko-finančna komisija: nujno je projektno načrtovanje finančnih sredstev ter gospodarna poraba
finančnih sredstev, česar se morajo držati vse komisije. Prav tako bo potreben poudarek na iskanju
dodatnih virov financiranja. Urejanju statusu lastniške nepremičnine bi dodali še urejanje statusa ribiškega
muzeja. Po vzoru dobrih praks drugih civilnih organizacij bi iskali poslovne partnerje, ki bi ribičem z
izkaznico RZS nudili popust.

Člani UO so sprejeli:
sklep 3: člani UO potrjujejo predlog petletnega strateškega načrta RZS o delu v mandatu
2017−2022 z dopolnitvami iz razprave.

AD 3
Imenovanje manjkajočih članov komisij in podkomisij RZS
KOMISIJA ZA NARAVOVARSTVO IN EKOLOGIJO
Miroslav Žaberl - koordinator,
Marijan Čebela, član
Marijan Gaber, član,
Dušan Jesenček, član,
Mohor Slatner, član,
Daniel Smodiš, član,
Peter Valič, član,
Rajko Zajc, član.
KOMISIJA ZA GOSPODARSKA IN FINANČNA VPRAŠANJA
Branko Novak – predsednik,
Člani se določijo naknadno.
KOMISIJA ZA PRAVNA VPRAŠANJA
Peter Solar, predsednik,
Jože Cepec, član,
Franc Polič, član,
Matej Voršič, član.
UREDNIŠKI ODBOR GLASILA RIBIČ
Igor Kloboves, predsednik,
dr. Vlasta Jenčič, članica,
Borut Jerše, član,
Lenart Levičar Bahtijari, član,
Tone Škrbec, član,
Jure Ušeničnik, član.
PODKOMISIJA ZA KASTING
Tomo Sotenšek, predsednik,
Boštjan Bizjak, član.
Dušan Stevanović, član
Bruno Zorko, član.
MUHARSKO VEZALSKA KOMISIJA
Luka Hojnik – predsednik,
mag. Saša Erlih, član.
Ostala dva člana bo UO RZS določil preko korespondenčne seje.
POOBLAŠČENEC ZA INFORMACIJSKO PODROČJE
mag. Igor Miličić.
PREDSTAVNIK RZS V UO SŠRAJ
Branko Novak.
Člani UO so sprejeli:

sklep 4: člani so se seznanili s predlogi imenovanj članov delovnih teles RZS ter predstavnikov za
posamezna področja in jih soglasno potrjujejo.

AD 4
Problematika kormoranov - realizacija dogovorov z ministroma.
Dolgoročni program zmanjšanja vpliva plenjenja kormoranov je bil sprejet na Vladi RS. Na g. Andreja
Bibiča z MOP so naslovili vprašanje, kaj je z dolgoročno odločbo, ki naj bi jo pripravljali na ARSO. Direktor
Zavoda za ribištvo Dejan Pehar pravi, da so na MKGP prisluhnili zahtevi o znižanju koncesije. Na Zavodu
zato pripravljajo dopis, da bi RD povprašali, kakšno škodo so kormorani povzročili. S tem bi prišli do
odgovorov in pojasnil, ki bi RD morebiti oprostili delnega plačila koncesije.
Člani UO so sprejeli:
sklep 5: člani UO RZS so se seznanili z poročilom o realizaciji dogovorov z ministroma MKGP in
MOP glede problematike kormorani – ribe.

AD 5
Praznovanje Dneva slovenskih ribičev 2017.
Letošnja osrednja tema praznika je vlaganje domorodnih vrst rib. Aktivnosti ob Dnevu slovenskih ribičev
bodo imele RD Renče, Ajdovščina, Radeče, Šempeter in Novo mesto. RD Bistrica Domžale pa je
aktivnosti organizirala teden dni prej. Žal se tudi tokrat ribiške družine niso aktivirale v takem številu, kot
bi si želeli.
Člani UO so sprejeli:
sklep 6: člani UO RZS so se seznanili z vsebino in potekom aktivnosti ob praznovanju Dneva
slovenskih ribičev 2017.

AD 6
Vlogi RD Ribnica in RD Ptuj za odlog plačila obveznosti.
Vlogi za odlog plačila so člani UO prejeli v pisni obliki v gradivu. Predsednik predlaga, da UO soglaša z
odlogom plačil.
Člani UO so sprejeli:

sklep 7: člani UO RZS so se seznanili z vlogama RD Ribnica in RD Ptuj za odlog plačila obveznosti
in določili rok poravnave 30. 10. 2017.

AD 7
Obravnavanje predlogov priznanj v pristojnosti UO RZS.
Ribiška družina Radeče je predsednika ribiške družine Branka Zeliča predlagala za podelitev priznanja
plaketa Ivana Franketa. Komisija je predlog obravnavala, kandidat izpolnjuje vse pogoje, zato predsednik
predlaga, da se podelitev priznanja odobri. Prevideni datum podelitve je 18. 08. 2017.
Člani UO so sprejeli:
sklep 8: člani UO RZS se je seznanil s predlogom za podelitev priznanj RZS v pristojnosti UO in
ga potrjuje.

AD 8
Razno.
― Projekt Ujemite naravo!
Do sedaj je zbranih 3200 fotografij od načrtovanih 10000. RD je treba apelirati, da fotografije nalagajo
na portal, tudi fotografije, ki so starejše. Mlajši lahko ob delovnih akcijah tudi zabeležijo fotografijo in jo
objavilo. Ribiškim družinam se pošlje dopis za večjo angažiranost pri sodelovanju.
― Problematika RD Idrija
Predsednik RZS je predstavil problematiko pritožbe RD Idrija na odločbo FURS glede delovanja čuvajske
službe RD. Osnovni problem je stališče FURS, da ribiško-čuvajska služba predstavlja pridobitno
dejavnost, kar lahko predstavlja sistemsko težavo za vse RD. Po posvetu z odvetnikom Stuškom in
predsednikom KPV P. Solarjem se je odločil, da RZS financira polovični znesek pritožbe RD Idrija na
odločbo FURS. Ko bo znana končna rešitev tega primera, se obvesti vse RD.
— Svetovno muharsko prvenstvo mladih, Ljubno
Boštjan P. Zagožen, organizator prvenstva, je predstavil koncept in vizijo izvedbe svetovnega prvenstva.
P. Solar, predsednik ZRD Celje, je predstavil letal, s katerim vabijo šole in posameznike, da si prvenstvo
ogledajo. To je tudi odlična promocija, s katero lahko navdušimo mlade za včlanitev v naše vrste.
Vsi sklepi so bili sprejeti soglasno. Seja je bila končana ob 19.00 uri.

zapisala:
Nuška BOŽIČNIK

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.

