Zapisnik 2. seje upravnega odbora – Povodje, 04. 10. 2012

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
2. seje upravnega odbora Ribiške zveze Slovenije
Seja je bila v četrtek, 4. oktobra 2012, z začetkom ob 16. uri v sejni sobi Zveze ribiških družin
Ljubljana, Ljubljana – Šmartno, Povodje 2.

Prisotni:
- člani UO RZS:
- nadzorni odbor
- strokovna služba RZS:
Opravičili odsotnost:
- člani UO RZS:
- strokovna služba RZS:

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

Sejo je vodil predsednik Miroslav Žaberl. Od desetih je bilo prisotnih 9 članov UO; seja je bila sklepčna.
Sprejet je bil naslednji dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pregled zapisnika in realizacije sklepov 1. seje UO RZS.
Dogovor o imenovanju podpredsednika UO RZS.
Imenovanje članov stalnih delovnih teles UO v tem mandatu.
Predlog za sklenitev mandatne pogodbe za predsednika RZS.
Obravnava poročila s seje generalne skupščine Evropske ribiške alianse (EAA).
Obravnava zaključnega poročila o izvedbi Svetovnega prvenstva v lovu rib z umetnimi muhami
'Slovenija 2012'.
7. Razno:
– informacija o delu delovne skupine za reorganizacijo strokovne službe RZS,
– informacija o sodelovanju na ustni obravnavi v upravni zadevi izdaje dovoljenja za vznemirjanje
in odvzem iz narave osebkov živalske vrste 'veliki kormoran'.
ad 1
Pregled zapisnika in realizacije sklepov 1. seje UO RZS.
Poročilo o realizaciji sklepov 1. seje UO so člani UO prejeli v pisni obliki. Na seji je ga je predstavil
sekretar Marko Koračin.
Člani UO so sprejeli:
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sklep 1:

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

ad 2
Dogovor o imenovanju podpredsednika UO RZS.
Predsednik Miroslav Žaberl je za podpredsednika UO RZS predlagal Djordja Vučkovića.
Imenovani se je zahvalil za izkazano zaupanje.
Člani UO so sprejeli:
sklep 2:

Podpredsednik UO RZS je Djordje Vučković.

ad 3
Imenovanje članov stalnih delovnih teles UO v tem mandatu.
Predloge za člane stalnih delovnih teles UO so člani prejeli skupaj z gradivom. Na seji so jih predstavili
predsedniki komisij. Predsednik Miroslav Žaberl je bil kritičen, ker nekateri člani UO niso pravočasno
dostavili predlogov o kandidatih za komisije z obrazložitvijo in programov dela komisij.
Povzetek razprave:
—

S. Lasnik želi, da strokovna služba dostavi članom komisije za gospodarska in finančna vprašanja
bilanco za leto 2011 in pregled stroškov poslovanja za obdobje januar- september 2012.

—

predsednik M. Žaberl se pogovori s Petrom Valičem glede članstva v RD.

Člani UO so sprejeli:
sklep 3:

UO imenuje člane delovnih teles UO kot je razvidno iz naslednjega pregleda:

KOMISIJA ZA NARAVOVARSTVO IN EKOLOGIJO (KNE):
leto
roj.
Zvonko FURMAN
preds.
Majšperk
1956
Marjan ČEBELA
član
Laško
1950
Dušan JESENŠEK
član
Tolmin
1968
Mohor SLATNER
član
Brežice
1972
Daniel SMODIŠ
član
Ljutomer
1972
Peter VALIČ
član
Renče
1964
Zunanji sodelavci komisije: Dušan CIUHA, dr. Miha JANC, Tomaž KRISTOFIČ, Meta POVŽ in Milan
ŠTRAUS;
ime in priimek

funkcija

član RD

KOMISIJA ZA GOSPODARSKA IN FINANČNA VPRAŠANJA (GFV):
ime in priimek
funkcija
član RD
leto roj.
Slavko LASNIK
preds.
Straža-Sava
1950
Marijan GABER
član
Mura Paloma
1955
Matevž OMAN
član
Sora
1940
KOMISIJA ZA PRAVNA VPRAŠANJA (KPV):
ime in priimek
Peter SOLAR

funkcija
preds.

član RD
Šempeter
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Jože CEPEC
Martin KAROLI
Franc POLIČ
Martin POVŠE

član
član
član
član

Radlje
Murska Sobota
Ormož
Radeče

1953
1955
1943
1966

KOMISIJA ZA USPOSABLJANJA V RIBIŠTVU (KUR):
ime in priimek
Djordje VUČKOVIĆ
Matej LUŠTEK
Mohor SLATNER
Peter VALIČ
Roman ZUPANC

funkcija
preds.
član
član
član
član

član RD
Novo mesto
Novo mesto
Brežice
Renče
Radovljica

leto
roj.
1957
1971
1972
1964
1958

KOMISIJA ZA DELO Z MLADIMI RIBIČI (DMR):
ime in priimek
Anton KOSI
Nuška BOŽIČNIK
Drago ORNIK

funkcija

član RD

preds.
članica
član

Ljutomer
Brestanica-Krško
Maribor

leto
roj.
1947
1985
1952

Zunanji sodelavci: Dušan DOLINAR, Zdenko MIKAC, Antonija SABOTIN PEČNIK in Martin ŠIRCELJ;

UREDNIŠKI ODBOR GLASILA 'RIBIČ' IN SPLETNIH STRANI (URS):
ime in priimek
Jože KUZMA
Luka HOJNIK
Miran HABE
Borut JERŠE
Robert SKRBINEK
Jože VRHUNC

funkcija

član RD

preds.
član
član
član
član
član

Bled
Tolmin
Straža-Sava
Ljubno
Slovenska Bistrica
Bled

leto
roj.
1953
1980
1958
1950
1967
1950

KOMISIJA ZA PROMOTIVNE AKTIVNOSTI (KPA):
ime in priimek
Milan BERLOT
Branko VUKAN
Aleš BREZAVŠČEK
Borut JERŠE
Srečko ŽERJAV

funkcija
preds.
član
član
član
član

član RD
Tolmin
Pesnica
Tolmin
Ljubno
Tolmin

leto
roj.
1950
1965
1962
1950
1956

KOMISIJA ZA PRIZNANJA V SLADKOVODNEM RIBIŠTVU (KPR):
ime in priimek
Miroslav ŽABERL
Zvone ULCEJ
Iztok ŠTUCIN

funkcija
preds.
član
član

član RD
Celje,
Radovljica
Koroška
Vrhnika, Idrija

leto
roj.
1959
1955
1966

ČASTNI ODBOR ETIČNEGA KODEKSA (ČEK):
ime in priimek
Samo NOVAK
Lucijan REJEC
Janez PODKRIŽNIK

funkcija
preds.
član
član

član RD
Bled
Tolmin
Ljubno
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ad 4
Predlog za sklenitev mandatne pogodbe za predsednika RZS.
Predlog za sklenitev mandatne pogodbe za predsednika RZS je predstavil predsednik Miroslav Žaberl
in predlagal višino 300,00 € neto.
Člani UO so sprejeli:
sklep 4:

UO sklene mandatno pogodbo s predsednikom Miroslavom Žaberlom v znesku 300,00 €
neto.

sklep 5:

V imenu UO RZS pogodbo podpiše njegov popredsednik Djordje Vučković.

ad 5
Obravnava poročila s seje generalne skupščine Evropske ribiške alianse (EAA).
Poročilo o generalni skupščini EAA so člani prejeli skupaj z gradivom. Na seji sta ga predstavila
predsednik Miroslav Žaberl in član UO EAA Borut Jerše.
Povzetek razprave:
— J. Šumah sprašuje kdo upravlja z ribjimi stezami v Sloveniji,
— M. Berlot predlaga, da določimo stalnega predstavnika RZS, ki nas bo zastopal na mednarodnem
področju.
Člani UO so sprejeli:
sklep 6:

UO se je seznanil s poročilom o seji generalne skupščine EAA in potrjuje navedene
zaključne predloge iz tega poročila s pripombami iz razprave.

sklep 7:

Komisija za naravovarstvo in ekologijo v sodelovanju s članom UO EAA Borutom Jeršetom
realizira zaključne predloge iz tega poročila, ki se nanašajo na problematiko potočne postrvi,
malih hidroelektrarn ter spremljanje objav na spletni strani o problematiki kormoranov.

ad 6
Obravnava zaključnega poročila o izvedbi Svetovnega prvenstva v lovu rib z umetnimi muhami
'Slovenija 2012'.
Zaključno poročilo o svetovnem prvenstvu v lovu rib z umetnimi muhami 'Slovenija 2012' so člani prejeli
v pisni obliki. Na seji sta ga predstavila predsednik OO za izvedbo SP LRM Bojan Javornik in generalni
sekretar FIPS-Mouche Borut Jerše.
Povzetek razprave:
—

M. Berlot: narejena je bila velika promocija za ribolov v Sloveniji,

—

B. Zelič je bil zelo kritičen, da ni bila narejena predhodna finančna konstrukcija prvenstva, saj ima
sam tudi veliko izkušenj na tem področju,

—

B. Javornik je povedal da se prvenstvo LRP in LRM ne moreta primerjati,

—

J. Šumah je prav tako izrazil kritiko, da ni bila izdelana predhodna finančna konstrukcija za
izvedbo,
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—

J. Kuzma je povedal, da je bila kandidatura za SP potrjena leta 2009, izvedba pa 2012, razmere so
se v tem času zelo spremenile. Meni, da če bi bilo prvenstvo na Štajerskem ali v Pomurju bi bili
stroški manjši.

—

A. Kosi: zanima ga kako se bo izgubo pokrivalo,

—

S. Lasnik želi podrobnejšo specifikacijo stroškov prvenstva, zanima ga kakšna je bila višina
kotizacije in ali so vsi računi plačani,

—

D. Vučković pogreša zainteresiranost ribiških družin za organizacijo skupnih projektov,

—

M. Žaberl je zaključil, da finančna konstrukcija ni bila korektno vodena, obenem pa izreka priznanje
za organizacijsko plat prvenstva. Projekcija poslovanja do konca leta kaže, da bomo izgubo zmogli
pokriti iz sredstev RZS, bo pa potrebno v prihodnje razmišljati o povrnitvi teh sredstev, saj v tem
času niso bile izvajane aktivnosti iz drugih področij dela RZS.

Člani UO so sprejeli:
sklep 8:

UO se je seznanil z zaključnim poročilom o SP v LRM 'Slovenija 2012'.

sklep 9:

UO se zavezuje, da ne sprejme kandidature za organizacijo ali za sodelovanje Slovenije na
kateremkoli prvenstvu, dokler ni pripravljena in potrjena njegova finančna konstrukcija.

sklep 10: Miran Habe, Slavko Lasnik in Djordje Vučković pregledajo podrobnejšo specifikacijo
stroškov SP LRM.

ad 7
Razno
 informacija o delu delovne skupine za reorganizacijo strokovne službe RZS
Poročilo o reorganizaciji strokovne službe RZS so člani prejeli v pisni obliki. Na seji ga je predstavil
predsednik Miroslav Žaberl.
 informacija o sodelovanju na ustni obravnavi v upravni zadevi izdaje dovoljenja za vznemirjanje in
odvzem iz narave osebkov živalske vrste 'veliki kormoran'
Ustne obravnave v upravni zadevi izdaje dovoljenja za vznemirjanje in odvzem iz narave osebkov
živalske vrste 'veliki kormoran' sta se po pooblastilu predsednika Miroslava Žaberla udeležila Peter
Solar in Peter Valič. Iz njunega poročila je razvidno, da je bila razprava korektna.
 brošura Od izvira do izliva
Marko Koračin je predlagal, da se določi cena za brošuro Od izvira do izliva. Predsednik komisije za
delo z mladimi člani Anton Kosi je povedal, da so brošuro že prejeli udeleženci in mentorji tabora mladih
ribičev Brestanica 2012. Predlaga, da bi en izvod brošure poslali vsem RD brezplačno, cena za izvod pa
naj znaša 5,00 €.
Člani UO so sprejeli:
sklep 11:

Člani UO se strinjajo, da strokovna služba pošlje po en izvod brošure Od izvira do izliva
vsem RD brezplačno.

sklep 12:

Cena za brošuro Od izvira do izliva znaša 5,00 €.
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 SP v lovu rib s plovcem za članice
Član UO Branko Zelič je predložil finančno konstrukcijo RD Radeče za izvedbo svetovnega prvenstva v
LRP za ženske v letu 2013. Do 31. oktobra bo RD Radeče pripravila osnutek tekmovalnega programa in
logotip prvenstva.
Člani UO so sprejeli:
sklep 13:

Člani UO se strinjajo, da RD Radeče prevzame izvedbo svetovnega prvenstva v LRP
za ženske v letu 2013.

Vsi sklepi so bili sprejeti soglasno. Seja je bila končana ob 1830.

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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