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Ribiška zveza Slovenije

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

Tržaška cesta 134
1000 Ljubljana

ZAPISNIK
1. seje upravnega odbora Ribiške zveze Slovenije
Seja je bila v četrtek, 9. avgusta 2012, z začetkom ob 16. uri v sejni sobi Zavoda za ribištvo Slovenije,
Ljubljana Šmartno, Spodnje Gameljne 61 a.
Prisotni:
- člani UO RZS:
- strokovna služba RZS:
Opravičili odsotnost:
- člani UO RZS:
- nadzorni odbor:
- strokovna služba RZS:

predsednik dr. Miroslav ŽABERL, člani: Milan BERLOT, Zvonko
FURMAN, Bojan JAVORNIK, Jože KUZMA, Peter SOLAR in Branko
ZELIČ;
Marko KORAČIN, Ivica SUSMAN in Igor HOLY.
Anton KOSI, Slavko LASNIK in Djordje VUČKOVIĆ;
Drago ŠKERGET, predsednik NO;
Marinka GRADIŠEK.

Sejo je vodil predsednik Miroslav Žaberl. Od desetih je bilo prisotnih 7 članov UO; seja je bila sklepčna.
Predsednik Miroslav Žaberl je predlagal, da 8. točko – Predlog za sklenitev mandatne pogodbe za
predsednika RZS črtamo z dnevnega reda te seje.
Sprejet je bil naslednji spremenjen dnevni red:
1. Pregled realizacije sklepov 35. seje UO RZS in zadolžitve iz zapisnika 7. seje skupščine RZS
minulega mandata.
2. Oblikovanje nabora stalnih delovnih teles UO v tem mandatu.
3. Predlog za ustanovitev delovne skupine za pripravo reorganizacije strokovne službe RZS.
4. Imenovanje predstavnika RZS v Svetu Zavoda za ribištvo Slovenije (ZZRS).
5. Imenovanje predstavnika RZS v Skupščini Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenju športnih
zvez (OKS-ZŠZ) za ta mandat RZS.
6. Imenovanje predstavnika RZS v UO Skupnosti športnih ribičev Alpe – Jadran (SŠRA-J) za ta
mandat RZS.
7. Imenovanje podpisnikov RZS.
8. Poročilo o predlogu sprememb RZS za Zakon o vodah.
9. Obravnava predloga za podelitve jubilejnih priznanj RZS posameznim ribiškim družinam in
Makedonski ribolovni federaciji.
10. Razno.
ad 1
Pregled realizacije sklepov 35. seje UO RZS in zadolžitve iz zapisnika 7. seje skupščine RZS minulega
mandata.
Poročilo o realizaciji sklepov 35. seje UO in 7. seje skupščine so člani UO prejeli v pisni obliki. Na seji je
ga je predstavil sekretar Marko Koračin.
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— s. 5 (35. seje UO): za primopredajo programa Klen se bodo dogovorili na sestanku, ki je predviden
za 10. avgust 2012,
— člani UO podajo pripombe na spletno stran RZS do 31. avgusta, če je potrebno kaj dodati ali
spremeniti,
— s. 12 (35. seje UO): Agencijo RS za okolje zaprositi za odgovor glede cenika izlovov,
— s. 8 (seja skupščine): pravilnik o glasilu Ribič ne more sprejeti UO, pač pa skupščina,
— s. 19 (seja skupščine): častni predsednik naj bo vabljen na seje skupščine in proslave, v prihodnje
pa je potrebno zadevo pravno urediti v statutu ali v pravilniku o priznanjih,
— na pobudo dano na seji skupščine, strokovna služba zaprosi ministrstvo za pravno presojo o
enakopravnosti članov, ki jo določa Zakon o društvih.
Člani UO so sprejeli:
sklep 1:

Prisotni člani UO RZS na zapisnik prejšnje seje nimajo pripomb in ga potrjujejo soglasno.
Potrjujejo tudi poročilo o realizaciji sklepov s pripombami iz razprave.

sklep 2:

Prisotni člani UO RZS na pregled sklepov seje skupščine RZS in pobud predstavnikov RD s
te seje nimajo pripomb in ga potrjujejo soglasno.

ad 2
Oblikovanje nabora stalnih delovnih teles UO v tem mandatu.
Pregled delovnih teles UO RZS so člani prejeli v pisni obliki. Na seji ga je predsednik M. Žaberl in člane
UO pozval, da pomagajo poiskati primerne strokovnjake za delo v komisijah.
Povzetek razprave:
— 9 stalnih delovnih teles,
— vsi člani UO pomagajo poiskati strokovnjake za vsa področja tako, da bo imel predsednik vsake
komisije večjo izbiro pri sestavi komisije,
— časopisni svet bo posvetovalno delovno telo, ki naj bi ga vodil dr. Tomo Korošec,
— tekmovalna komisija in njene podkomisije delujejo do konca tekmovalne sezone,
— P. Solar je opozoril, da pogreša komisijo za organizacijsko kadrovska vprašanja in komisijo za
informatiko,
— člani delovnih teles morajo biti člani RZS.
Člani UO so sprejeli:
sklep 3:

Nabor delovnih teles UO:
– Komisija za pravna vprašanja – predsednik: Peter SOLAR,
– Komisija za usposabljanja v ribištvu – predsednik: Djordje VUČKOVIĆ,
– Komisija za delo z mladimi ribiči – predsednik: Anton KOSI,
– Komisija za naravovarstvo in ekologijo – predsednik: Zvonko FURMAN,
– Komisija za promotivne aktivnosti – predsednik: Milan BERLOT,
– Komisija za ekonomsko finančno poslovanje – predsednik: Slavko LASNIK,
– Tekmovalna komisija: Bojan JAVORNIK in Branko ZELIČ,
– Komisija za priznanja v sladkovodnem ribištvu – predsednik: Miroslav ŽABERL,
– Uredniški odbor glasila Ribič in spletne strani – predsednik: Jože KUZMA.
2/7

Zapisnik 1. seje upravnega odbora – Spodnje Gameljne, 09. 08. 2012

sklep 4:

Predlagani predsedujoči opravijo nabor kandidatov za člane delovnih teles in podkomisij in
jih do 15. 9. 2012 uskladijo s predsednikom RZS, pri čemer upoštevajo, da komisijo oz.
odbor sestavlja praviloma do pet članov, podkomisijo pa praviloma do trije člani.

sklep 5:

Predlagani predsedujoči do 15. 9. 2012 pripravijo pisne programe aktivnosti delovnih teles in
sicer:
– kratkoročni program aktivnosti do konca leta 2012,
– dolgoročni program aktivnosti do leta 2017.

sklep 6:

Tekmovalna komisija RZS in njene podkomisije delujejo do konca tekmovalne sezone 2012
v enakih sestavah kakor ob koncu minulega mandata.

sklep 7:

Za vsa delovna telesa pošljejo predloge o potencialnih članih z obrazložitvami njihovih
kompetenc vsi člani UO, če menijo, da so kandidati iz njihovih ribiških območij strokovno
primerni za opravljanje funkcije v določenem delovnem telesu UO.

sklep 8:

Člani delovnih teles morajo biti člani vsaj ene od ribiških družin, v nasprotnem primeru pa
lahko sodelujejo le kot zunanji sodelavci.

ad 3
Predlog za ustanovitev delovne skupine za pripravo reorganizacije strokovne službe RZS.
Predlog za ustanovitev delovne skupine za pripravo reorganizacije strokovne službe RZS je na seji
predstavil predsednik Miroslav Žaberl.
Povzetek razprave:
— B. Javornik meni, da je Dušan Pečnik član NO RZS, zato morda ne bi bilo primerno, da sodeluje v
delovni skupini za pripravo reorganizacije strokovne službe, predlaga tudi, da v delovni skupini
sodeluje Djordje Vučković,
— delovna skupina naj ima liho število članov.
Člani UO so sprejeli:
sklep 9:

V delovno skupino za pripravo reorganizacije strokovnih služb RZS so imenovani:
Miroslav ŽABERL (predsednik) ter člani: Peter SOLAR, Miran HABE, Dušan PEČNIK in
Djordje VUČKOVIĆ.

sklep 10:

Delovna skupina do 15. 10. 2012 pripravi analizo delovnih procesov v strokovni službi
RZS, analizo stroškov ter predlog nove organiziranosti in sistemizacije strokovnih služb
RZS.

sklep 11:

Po sprejemu predloga nove organiziranosti in sistemizacije strokovne službe RZS na
UO RZS, delovna skupina do 15. 12. 2012 pripravi predloga akta o sistemizaciji in akta
o delovnih razmerjih.

ad 4
Imenovanje predstavnika RZS v Svetu Zavoda za ribištvo Slovenije (ZZRS).
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Predlog za zamenjavo predstavnika RZS v Svetu Zavoda za ribištvo Slovenije so člani prejeli v pisni
obliki. Smiselno je, da je predstavnik RZS v Svetu ZZRS aktualni predsednik RZS.
Člani UO so sprejeli:
sklep 12: UO RZS odpokliče Boruta Jeršeta s funkcije predstavnika RZS v Svetu ZZRS.
sklep 13: UO RZS imenuje Miroslava Žaberla na funkcijo 'predstavnik RZS v Svetu ZZRS' in ga
predlaga v potrditev Svetu ZZRS.
sklep 14: Strokovna služba pošlje predlog za zamenjavo ZZRS z veljavnostjo 1.9.2012.

ad 5
Imenovanje predstavnika RZS v Skupščini Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenju športnih zvez
(OKS-ZŠZ) za ta mandat RZS.
Predlog za imenovanje predstavnika v Skupščini Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenju športnih
zvez (OKS-ZŠZ) so člani prejeli v pisni obliki.
Člani UO so sprejeli:
sklep 15: UO RZS imenuje dosedanjega predstavnika RZS Janeza Hvaleta v skupščino Olimpijskega
komiteja Slovenije – Združenje športnih zvez.

ad 6
Imenovanje predstavnika RZS v UO Skupnosti športnih ribičev Alpe – Jadran (SŠRA-J) za ta mandat
RZS.
Predlog za imenovanje predstavnika RZS v UO Skupnosti športnih ribičev Alpe – Jadran (SŠRA-J) so
člani prejeli v pisni obliki.
Člani UO so sprejeli:
sklep 16: UO RZS podaljšuje predstavništvo Milana Berlota v UO Skupnosti športnih ribičev Alpe –
Jadran.

ad 7
Imenovanje podpisnikov RZS.
Predlog za imenovanje podpisnikov RZS so člani prejeli v pisni obliki in sicer: predsednik RZS,
podpredsednik UO, sekretar RZS ter še dva člana UO.
Člani UO so sprejeli:
sklep 17: UO RZS imenuje za podpisnike RZS: a) po funkciji: predsednik RZS dr. Miroslav Žaberl,
podpredsednik UO RZS (ki bo izvoljen na eni od naslednjih sej UO) in sekretar RZS Marko
Koračin ter člana UO RZS Peter Solar in Slavko Lasnik.
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ad 8
Poročilo o predlogu sprememb RZS za Zakon o vodah.
Poročilo o predlogu sprememb RZS za Zakon o vodah je na seji predstavil član UO Peter Solar.
Povzetek razprave:
— RD je lahko stranka v vseh upravnih postopkih poseganja v vode,
— na RZS se je potrebno organizirati tako, da bomo dali pripombe na državne prostorske akte,
— ZZRS naj RZS obvešča o spremembah zakonodaje.
Člani UO so sprejeli:
sklep 18: Na RZS se je potrebno organizirati tako, da bomo lahko pravočasno dali pripombe na
državne prostorske akte.

ad 9
Obravnava predloga za podelitve jubilejnih priznanj RZS posameznim ribiškim družinam in Makedonski
ribolovni federaciji.
Predloge za podelitev priznanj RD Sotla so člani prejeli v pisni obliki. Na seji jih je predstavil član UO
Peter Solar.
Makedonska ribolovna federacija letos praznuje 60-letnico delovanja, slavnostna seja skupščine bo
septembra letos, zato bi bilo primerno, da jim RZS podeli priznanje.
Člani UO so sprejeli:
sklep 19: UO potrjuje predloge za podelitev priznanj v sladkovodnem ribištvu, ki jih je dostavila RD
Sotla in sicer:
 Ribiška družina Sotla – (03.08.2012)
– znak za ribiške zasluge:

Andrej FEVŽER, Ferdo GOBEC, Gregor GOBEC, Jože
HUNSKI, Bernard IVIČ, Mihael JURAČIČ, Hajro
KALJANAC, Boštjan METLIČAR, Franc POLAK, Mirko
ŠKOLNIK in Drago ZUPANC.
– red za ribiške zasluge III. stopnje: /,
– red za ribiške zasluge II. stopnje: Miran VAHEN, Venčeslav VALEK, Anton ZORENČ in
Slavko ZORN,
– red za ribiške zasluge I. stopnje: Janez OTOREPEC in Srečko REMIH,
– plaketa RZS:
Anton ZALOŽNIK,
– plaketa Ivana Franketa:
/,
– jubilejna listina:
RD Sotla – 60 let.

sklep 20: Ribiška zveza Slovenije podeli Makedonski ribolovni federaciji jubilejno priznanje z listino.

ad 10
Razno
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 Kormorani
Od Zavoda RS za varstvo narave smo prejeli strokovno mnenje o posegu v populacijo velikega
kormorana in poziv za izjasnitev o dejstvih in okoliščinah od Agencije RS za okolje.
Povzetek razprave:
— pripraviti je potrebno pisno izjasnitev RZS o dejstvih in okoliščinah, ki so pomembne za
odločitev v upravni zadevi izdaje dovoljenja za odvzem iz narave osebkov zavarovane živalske
vrste veliki kormoran ,
— če bo ustna obravnava naj bosta v ekipi Peter Valič in Zvonko Furman,
— iz Govedičevega poročila moramo povzeti samo tisto, kar ustreza nam,
— imamo vode posebnega pomena, varujemo jih pa ne .
 Finančno in kadrovsko stanje v strokovni službi
Predsednik M. Žaberl je člane UO seznanil, da imajo zaposleni na RZS še veliko dopusta in veliko
število nadur. Obenem je opozoril tudi, da je pri izvedbi SP v muharjenju v Bohinju nastalo ca. 30.000 €
minusa.
 SP v LRP za mlade v Radečah in Sevnici
Predsednik M. Žaberl je pohvalil RD Radeče in RD Sevnica za odlično izvedbo svetovnega prvenstva v
LRP za mlade. Obenem je člane UO seznanil, da je Claudio Matteoli pozval, da se izjasnimo, če smo
pripravljeni organizirati SP v LPR za ženske v letu 2013.
RD Sevnica ni zainteresirana, RD Radeče pa bo zadevo obravnavala na upravnem odboru RD Radeče
in o tem obvestila RZS. Odločitev bo RZS sporočila mednarodni organizaciji za izvedbo svetovnega
prvenstva.
Člani UO so sprejeli:
sklep 21:

Člani UO se strinjajo, da RD Radeče prevzame organizacijo svetovnega prvenstva v
LRP za ženske v letu 2013, če se bodo za to odločili.

sklep 22:

RZS obvesti mednarodno organizacijo o odločitvi za organizacijo svetovnega prvenstva
v LRP za ženske v letu 2013.

 Seje upravnega odbora
Član UO Milan Berlot je predlagal, da bi seje UO potekale po ribiških območjih tako, da bi lahko na seje
povabili tudi predsednike RD iz tistega območja.

Naslednje seje UO naj bi bile predvidoma vsak tretji četrtek v mesecu.
Člani UO so sprejeli:
sklep 23:

Člani UO se strinjajo, da bodo seje UO praviloma vsak tretji četrtek v mesecu v okviru
dogovora in možnosti po ribiških območjih.

Vsi sklepi so bili sprejeti soglasno. Seja je bila končana ob 1750.
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zapisala:
Marinka GRADIŠEK
verificiral:
Marko KORAČIN

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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