Zapisnik 20. seje upravnega odbora –Spodnje Gameljne, 07. 10. 2015

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
20. seje upravnega odbora Ribiške zveze Slovenije
Seja je bila v sredo, 7. oktobra 2015 z začetkom ob 16. uri v sejni sobi Zavoda za ribištvo Slovenije,
Ljubljana – Šmartno, Spodnje Gameljne 61 a.
Prisotni:
- člani UO RZS:

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

predsednik dr. Miroslav ŽABERL, člani: Milan BERLOT, Zvonko
FURMAN, Anton KOSI, Jože KUZMA, Igor KLOBOVES (po
pooblastilu Slavka Lasnika), Peter SOLAR, Djordje VUČKOVIĆ in
Branko ZELIČ;
Drago ŠKERGET, predsednik NO;
Igor MILIČIĆ in Ivica SUSMAN.
Bojan JAVORNIK.

Sejo je vodil predsednik Miroslav Žaberl. Od desetih je bilo prisotnih 8 članov UO in en
pooblaščenec; seja je bila sklepčna.
Sprejet je bil naslednji razširjen dnevni red:
1. Pregled zapisnika 19. seje UO RZS in poročilo o realizaciji sklepov
2. Pregled in obravnava zapisnikov delovnih teles RZS med 19. in 20. sejo UO:
2.1. zapisnik 12. seje KPA,
2.2. zapisniki 18. (koresp.), 19. (koresp.) in 20. (koresp.) seje KPR
3. Ponatis brošure Muharjenje v Sloveniji.
4. Finančno poročilo RZS za obdobje januar - avgust 2015.
5. Program upravljanja rib v celinskih vodah Slovenije 2010 - 2021.
6. Generalna skupščina EAA 18. - 19. september 2015.
7. Odločba o plašenju in odstrelu kormoranov za sezono 2015 – 2016.
8. Poročilo - mladinsko svetovno prvenstvo v kastingu Tolmin 9.-12. 7. 2015.
9. Poročilo - 62. svetovno prvenstvo v LRP Radeče 7.-13. 9. 2015.
10. Obravnavanje predlogov priznanj v pristojnosti UO RZS.
11. Razno:
- sprememba sestave komisije RZS za promotivne aktivnosti,
- prošnja za pokroviteljstvo – založba Maks Viktor,
- posvet Srečanje z EU komisijo, generalni direktorat za okolje,
- pridobitev statusa stranskega udeleženca v upravnem postopku – primer HE Mokrice,
- vloga RD Murska Sobota za odlog plačila članskega prispevka,
- kandidatura v organe kastinške federacije.

ad 1
Pregled zapisnika 19. seje UO RZS, 19. korespondenčne seje UO in poročilo o realizaciji sklepov
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Zapisnik 19. seje, 19. korespondenčne seje UO in poročilo o realizaciji sklepov so člani UO prejeli v
pisni obliki. Na seji je realizacijo sklepov predstavil predsednik Miroslav Žaberl.
Člani UO so sprejeli:
sklep 1:

Prisotni člani UO RZS potrjujejo zapisnik 19. seje in 19. korespondenčne seje UO.
Potrjujejo tudi poročilo o realizaciji sklepov.
ad 2

Pregled in obravnava zapisnikov delovnih teles RZS med 19. in 20. sejo UO:
2.1. zapisnik 12. seje KPA
2.2. zapisnik 18. koresp. seje KPR
2.3. zapisnik 19. koresp. seje KPR
2.4. zapisnik 20. koresp. seje KPR
Povzetek razprave:
— P. Solar predlaga, da je v zapisniku KPA, kjer je bila imenovana delovna skupina za izdelavo
celostne podobe RZS, potrebno dopolniti z namenom ustanovitve in vsebino dela delovne
skupine ter roki (7. sklep),
— M. Berlot je pojasnil, da je bilo dogovorjeno, da delovna skupina najprej analizira obstoječe
stanje,
— dokončno potrditev o udeležbi na sejmih bodo člani UO sprejeli naknadno (12. sklep).
Člani UO so sprejeli:
sklep 2:

Člani UO so se seznanili z obravnavano tematiko in s sprejetimi sklepi delovnih teles:
KPA z dat. 15.09., KPR koresp. z dat. 07.07., KPR koresp. z dat. 17.08. in KPR koresp. z
dat. 02.10. s pripombami iz razprave.

sklep 3:

Sekretar RZS navedene zapisnike objavi na spletni strani RZS.
ad 3

Ponatis brošure Muharjenje v Sloveniji.
Predlog za ponatis brošure Muharjenje v Sloveniji in pogodbo med RZS, ZZRS in STO so člani
prejeli v pisni obliki. Na seji je gradivo predstavil predsednik komisije za promotivne aktivnosti Milan
Berlot. Gre za dobro priložnost za RZS, ker ima STO na razpolago določena finančna sredstva za
ponatis oziroma dopolnitev brošure. RD bodo lahko dobile izvode brošure brezplačno.
Povzetek razprave:
— A. Kosi: ne gre za ponatis ampak za dopolnjeno izdajo brošure,
— problem je skladiščenje brošure.
Člani UO so sprejeli:
sklep 4:

Člani UO so se seznanili s ponudbo in pogodbo za dopolnjeno izdajo brošure Muharjenje
v Sloveniji in potrjujejo realizacijo dopolnjene izdaje.

sklep 5:

Člani komisije za promotivne aktivnosti so zadolženi za pridobivanje reklamnih oglasov v
brošuri Muharjenje, ki bodo v pretežni meri pokrili pogodbene stroške RZS.
ad 4

Finančno poročilo RZS za obdobje januar - avgust 2015.
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Finančno poročilo za obdobje januar – avgust 2015 so člani prejeli v pisni obliki. Na seji sta ga
predstavila predsednik Miroslav Žaberl in računovodkinja Ivica Susman.
Povzetek razprave:
— P. Solar sprašuje, kaj je z EVV, pri muharskem taboru so stroški previsoki,
— I. Miličić je pojasnil, da je pri programu EVV prišlo do zastoja na VGP Drava (pogodbe).
Predvideno je cca 25.000 eur za popis, predvideni izvajalki sta RD Ruše in RD Metlika,
— A. Kosi je pojasnil, da so bili na taboru gostje iz Bosne za katere je stroške krila RZS, razen pri
majicah za tabornike se drugje ni dalo zmanjšati stroškov,
— D. Vučković: komisija za ribogojstvo in gospodarske dejavnosti? Računovodkinja I. Susman je
pojasnila, da je tu prišlo do napake.
— M. Berlot: ZRD Primorske je pripravljena v okviru svojega tabora izvesti splošni tabor mladih
ribičev RZS.
Člani UO so sprejeli:
sklep 6:

Člani UO so se seznanili s finančnim poročilom RZS za obdobje januar – avgust 2015.
ad 5

Program upravljanja rib v celinskih vodah Slovenije 2010 – 2021
Odgovore in pojasnila na pripombe in predloge programa upravljanja v celinskih vodah Slovenije so
člani prejeli v pisni obliki. Na seji sta gradivo predstavila predsednik Miroslav Žaberl in predsednik
komisije za pravna vprašanja Peter Solar. Kljub pomanjkljivostim dokumenta, kot dosežek ocenjujeta
dejstvo, da so pripravljavci dokumenta po 6 letih pogajanj sprejeli večino argumentov RZS in da
dokument predstavlja osnovo za nadaljnje delo v ribiškem upravljanju. V luči nuje sprejetja Programa
za pripravo novih RGN ocenjujeta vztrajanje RZS pri izpolnitvi vseh njenih zahtev kot
kontraproduktivno.
Člani UO so sprejeli:
sklep 7:

Člani UO so se seznanili z usklajevalnimi aktivnostmi RZS z MKGP pri pripravi Programa
upravljanja rib.

sklep 8:

Splošna pripomba RZS je, da ima predlog programa upravljanja slabe analitične podlage,
da so ukrepi, naloge in roki izvedbe abstraktno opredeljeni in da program ne vsebuje
finančnih zavez.

sklep 9:

Člani UO ugotavljajo, da niso bile sprejete vse pripombe in pobude RZS, da pa je predlog
programa lahko podlaga za nadaljnje akte ribiškega upravljanja.
ad 6

Generalna skupščina EAA 18. - 19. september 2015.
Poročilo generalne skupščine EAA, ki je potekala 18. in 19. septembra 2015 na Švedskem so člani
prejeli v pisni obliki. Na seji ga je predstavil predsednik Miroslav Žaberl. Lahko smo izjemno ponosni,
da je bil Borut Jerše predlagan in izglasovan za predsednika odbora za sladkovodno ribištvo.
Člani UO so sprejeli:
sklep 10: Člani UO so se seznanili s poročilom o vsebini zasedanja generalne skupščine EAA in se
strinjajo s podanimi predlogi.
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ad 7
Odločba o plašenju in odstrelu kormoranov za sezono 2015 – 2016.
Odločbo o plašenju in odstrelu kormoranov za sezono 2015 – 2016 so člani prejeli v pisni obliki. Na
seji jo je predstavil sekretar Igor Miličić in povedal, da je DOPPS vložil pritožbo na odločbo.
Povzetek razprave:
— P. Solar: jasen je konflikt dveh javnih interesov, zato vidi edino možno rešitev po pravni poti z
vložitvijo večletne odločbe in jasno odločitvijo vseh instanc o upravičenosti argumentov obeh
strani,
— M. Žaberl: na vsaki seji sveta ZZRS je vprašal predstavnika MOP o delovanju medresorske
projektne skupine o kormoranski problematiki in realizaciji sklepov njenih sestankov.
— Z. Furman: zanima ga ali obstaja dovolj strokovne podlage za odločanje o vplivu kormoranov na
ciprinidne vrste rib zato je o tem potrebno dobiti nevtralne strokovne podatke.
Člani UO so sprejeli:
sklep 11: Člani UO so se seznanili z vsebino odločbe ARSO o plašenju in odstrelu kormoranov za
sezono 2015/2016 ter s podano pritožbo DOPPS.
sklep 12: Strokovna služba pošlje dopis na MOP za prednostvno obravnavo pritožbe DOPPS o
plašenju in odstrelu kormoranov za sezono 2015 - 2016 ali izdajo delne odločbe.
sklep 13: Predsednik RZS ponovno pozove medresorsko delovno skupino za dokončno pripravo
dolgoročne rešiteve problema kormorana.
sklep 14: Strokovna služba do 1. decembra 2015 pripravi vlogo za izdajo večletne odločbe o
plašenju in odstrelu velikega kormorana.
ad 8
Poročilo - mladinsko svetovno prvenstvo v kastingu Tolmin 9. - 12.7.2015.
Poročilo - mladinsko svetovno prvenstvo v kastingu Tolmin 9. - 12.7.2015 je na seji predstavil član
UO Milan Berlot. Prvenstvo je bilo organizacijsko in finančno uspešno, poročilo je bilo objavljeno tudi
v glasilu Ribič.
Člani UO so sprejeli:
sklep 15: Člani UO so se seznanili s poročlilom mladinskega svetovnega prvenstva v kastingu, ki je
potekalo od 9. do 12. julija 2015 v Tolminu.
sklep 16: Člani UO se zahvaljujejo RD Tolmin za uspešno izvedbo mladinskega svetovnega
prvenstva v kastingu.
ad 9
Poročilo - 62. svetovno prvenstvo v LRP Radeče 7. - 13. 9. 2015.
Poročilo 62. svetovnega prvenstva v LRP Radeče, ki je potekalo od 7. – 13. 9. je na seji podal član
UO Branko Zelič. Prvenstvo je bilo organizacijsko in finančno uspešno. Predsednik in člani UO so
izrekli pohvalo organizatorju.
Člani UO so sprejeli:
sklep 17: Člani UO so se seznanili s poročilom 62. svetovnega prvenstva v LRP v Radečah.
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sklep 18: Člani UO se zahvaljujejo RD Radeče in RD Sevnica za uspešno izvedbo 62. svetovnega
prvenstva v LRP za nacije.
ad 10
Obravnavanje predlogov priznanj v pristojnosti UO RZS.
Predlog priznanj v pristojnosti UO RZS so člani prejeli v pisni obliki. Na seji jih je predstavil
predsednik Miroslav Žaberl.
 Ribiška družina Mozirje – (16.09.2015)
a) v pristojnosti UO RZS:

– red za ribiške zasluge I. stopnje:
– plaketa RZS:
– plaketa Ivana Franketa:
– jubilejna listina:
Predvideni datum podelitve priznanja:

Oskar PLAVČAK in Jože ŠPENDE;
/;
/;
/.
15. novembra 2015

Člani UO so sprejeli:
sklep 19: Člani UO potrjujejo predloge za podelitev priznanj v sladkovodnem ribištvu, ki jih je
predlagala RD Mozirje.
ad 11
Razno.
 sprememba sestave komisije RZS za promotivne aktivnosti
Odstopno izjavo Branka Vukana, ki zaradi službenih obveznosti zaproša za razrešitev so člani prejeli
v pisni obliki. Na seji ga je pojasnil predsednik komisije za promotivne aktivnosti Milan Berlot,
obenem je predlagal imenovanje novega člana Jureta Ušeničnika Schiffersteina iz RD Barje.
Člani UO so sprejeli:
sklep 20: Člani UO so se seznanili z odstopom Branka Vukana (RD Pesnica) iz komisije za
promotivne aktivnosti.
sklep 21: V komisijo za promotivne aktivnosti člani UO potrjujejo novega člana, to je Jure
UŠENIČNIK SCHIFFERSTEIN (RD Barje).
 prošnja za pokroviteljstvo – založba Maks Viktor
Prošnjo za pokroviteljstvo založbe Maks Viktor so člani UO prejeli v pisni obliki. Na seji je prošnjo
predstavil sekretar Igor Miličić.
Člani UO so sprejeli:
sklep 22: Člani UO so se seznanili s prošnjo za pokroviteljstvo založbe Maks Viktor.
sklep 23: Člani UO podpirajo projekt izdaje knjige s pokroviteljstvom z zneskom v višini 500,00
EUR, ob upoštevanju pogojev iz prošnje – navedbe v kolofonu in s številom izvodov knjig
v višini dodeljenih sredstev.
 posvet Srečanje z EU komisijo, generalni direktorat za okolje
Poročilo s posveta o srečanju z EU komisijo, generalni direktorat za okolje so člani prejeli v pisni
obliki. Na seji ga je predstavil predsednik pravne komisije Peter Solar.
Člani UO so sprejeli:
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sklep 24: Člani UO so se seznanili s poročilom o srečanju z EU komisijo, generalni direktorat za
okolje.
 pridobitev statusa stranskega udeleženca v upravnem postopku – primer HE Mokrice
Sklep, s katerim je RZS pridobila status stranskega udeleženca v upravnem postopku so člani prejeli
skupaj z gradivom. Na seji ga je predstavil predsednik komisije za naravovarstvo Zvonko Furman.
Člani UO so sprejeli:
sklep 25: Člani UO so se seznanili s sklepom, s katerim je RZS pridobila status stranskega
udeleženca v upravnem postopku.
 vloga RD Murska Sobota za odlog plačila članskega prispevka
Vlogo RD Murska Sobota za odlog plačila obveznosti so člani UO prejeli na seji. Predstavil jo je
predsednik Miroslav Žaberl.
Člani UO so sprejeli:
sklep 26: Člani UO se strinjajo z odlogom plačila članskega prispevka RD Murska Sobota. Odobri
se odložitev plačila do 30. novembra 2015.
 kandidatura v organe kastinške federacije ICSF
Predsednik Miroslav Žaberl je na podlagi pobude sekretarja ICSF dr. Josefa Doležala predlagal, da
kandidiramo dva člana v kastinško federacijo in sicer: Miroslava Žaberla v etično komisijo in Toma
Sotenška v komisijo za delo z mladimi. Razširitev članstva in nekaterih komisij v ICSF je potrebna
zaradi kandidiranja kastinške federacije v Olimpijski komite. Volilnega kasitnšega kongresa se bo
udeležil Tomo Sotenšek.
Člani UO so sprejeli:
sklep 27: Člani UO podpirajo kandidaturo članov v kastinško federacijo ICSF in sicer: Miroslava
Žaberla v Komisijo za etiko (Ethics Commission) in Toma Sotenška v Komisijo za delo z
mladimi (Youth Commision).
 skupni sestanek RZS in Društvo za proučevanje rib
Peter Solar je predlagal, da organiziramo skupni sestanek oziroma skupno sejo UO z Društvom za
proučevanje rib.
Člani UO so sprejeli:
sklep 28: Člani UO se strinjajo, da RZS organizira skupni sestanek oziroma skupna seja UO z
Društvom za proučevanje rib.
Vsi sklepi so bili sprejeti soglasno. Seja je bila končana ob 18.30.
zapisala:
Marinka GRADIŠEK
Verificiral:
Igor MILIČIĆ

predsednik RZS:
dr. Miroslav ŽABERL
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