Zapisnik 21. seje upravnega odbora –Spodnje Gameljne, 09. 12. 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
21. seje upravnega odbora Ribiške zveze Slovenije
Seja je bila v sredo, 9. decembra 2015 z začetkom ob 16. uri v prostorih gostilne Maček, Spodnje
Gameljne 28, Ljubljana Šmartno.
Prisotni:
- člani UO RZS:

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

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

Sejo je vodil predsednik Miroslav Žaberl. Od desetih je bilo prisotnih 9 članov UO in en
pooblaščenec; seja je bila sklepčna.
Sprejet je bil naslednji razširjen dnevni red:
1. Pregled zapisnika 20. redne seje ter 21. (koresp.) ter 22. (koresp.) seje UO RZS s poročilom
o realizaciji sklepov
2. Pregled in obravnava zapisnikov delovnih teles RZS med 20. in 21. sejo UO:
2.1. zapisnik 10. seje DMR
2.2. zapisnik 10. seje KPV,
2.3. zapisnik 4. seje URS,
2.4. zapisnik 13. seje KPA,
2.5. zapisnik 21. seje KPR.
3. Finančno poročilo RZS za obdobje januar - oktober 2015
4. Izbor tiskarne za tisk glasila Ribič
5. Poročilo o sodelovanju RZS na sejmih
6. Poročilo s kongresa kastinške zveze ICSF
7. Imenovanje inventurne komisije RZS
8. Predlog tekmovalnega koledarja za leto 2016
9. Razno:
- osnutek petletne odločbe za plašenje/odstrel kormoranov,
- ustni poročili o promociji in o spremembah finančnega poslovanja RD v l.2016,
- poročilo s posveta s pomurskimi ribiči o HE na Muri,
- poročilo o izvedbi posveta r. čuvaji - policisti PU Maribor,
- ustno poročilo s posvetov Načrt upravljanja voda II,
- ustna informacija tiskovna konferenca LZS – RZS,
- težave RD Črnomelj in RD Metlika zaradi žičnatih ovir v okolišu,
- poročilo sestanek RAJP.
ad 1
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Pregled zapisnika 20. seje ter 21. (koresp.) in 22. (koresp.) seje UO RZS s poročilo o realizaciji
sklepov
Zapisnik 20. seje, 21. in 22. 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 20. seje in 21. in 22. korespondenčne seje UO.
Potrjujejo tudi poročilo o realizaciji sklepov.
ad 2

Pregled in obravnava zapisnikov delovnih teles RZS med 20. in 21. sejo UO:
2.1. zapisnik 10. seje DMR
2.2. zapisnik 10. seje KPV,
2.3. zapisnik 4. seje URS,
2.4. zapisnik 13. seje KPA,
2.5. zapisnik 21. seje KPR.
Povzetek razprave:
— člani UO podpirajo predlog zbiranja rabljene muharske opreme za mlade ribiče, vendar rabljena
oprema ni primerna, pohvalili so razširjeno izdajo biltena komisije DMR,
— P. Solar je izpostavil, da pri problematiki plačevanja vodnega povračila za stoječe vode, načelno
mnenje MKGP pritrjuje argumentom RZS. Pri problematiki odškodnin zaradi obratovanja HE je
izpostavil težave pri pridobivanju pravilnih podatkov,
— predsednik M. Žaberl je člane UO seznanil, da potekajo pogovori z odvetnikom za pravne
nasvete za področje varstva narave,
— J. Kuzma je izpostavil podeljevanje Plaket glasila Ribič,
— M. Berlot je izpostavil, da so člani KPA izpolnili zahtevo UO pri novi brošuri Muharjenje in
finančno konstrukcijo uspešno zaključili. Pri novi brošuri o ribolovu krapovcev in plenilk
ocenjuje, da bo finančna konstrukcija zahtevnejša in apelira na vse člane UO po animaciji RD
za sodelovanje pri projektu. Meni še, da je potrebno pripraviti osnutek internega akta za nošenje
ribiškega kroja.
Člani UO so sprejeli:
sklep 2:

Člani UO so se seznanili z obravnavano tematiko in s sprejetimi sklepi delovnih teles:
DMR z dat. 12.10., KPV z dat. 14.10., URS z dat. 04.11., KPA z dat. 01.12. in KPR
koresp. z dat. 06.11. in jih potrjujejo s pripombami iz razprave.

sklep 3:

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

Finančno poročilo RZS za obdobje januar - oktober 2015
Finančno poročilo za obdobje januar – oktober 2015 so člani prejeli v pisni obliki. Na seji sta ga
predstavila predsednik Miroslav Žaberl in računovodkinja Ivica Susman. Finančno stanje RZS je
ugodno.
Člani UO so sprejeli:
sklep 4:

Člani UO so se seznanili s finančnim poročilom RZS za obdobje januar – oktober 2015.
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ad 4
Izbor tiskarne za tisk glasila Ribič
Zapisnik začasne komisije za pregled ponudb za tiskanje Ribiča in pripravo predloga izbora
najprimernejšega izvajalca so člani prejeli v pisni obliki v dodatnem gradivu. Predsednik komisije
Jože Kuzma je povedal, da je prispelo sedem ponudb, od katerih je bila izbrana dosedanja tiskarna
Schwarz print, d.o.o iz Ljubljane.
Člani UO so sprejeli:
sklep 5:

Člani UO potrjujejo izbiro tiskarne Schwarz print, d.o.o., Ljubljana za tiskanje glasila Ribič
v letih 2016 in 2017.
ad 5

Poročilo o sodelovanju RZS na sejmih
Poročilo o sodelovanju RZS na sejmih v letu 2015 so člani prejeli v pisni obliki. Na seji ga je
predstavil predsednik komisije za promotivne aktivnosti Milan Berlot. Ocenjuje, da so bili nastopi na
sejmih v letu 2015 uspešni.
— D. Vučkovič je opozoril, da v poročilu manjka finančni del.
Člani UO so sprejeli:
sklep 6:

Člani UO so se seznanili s poročilom o sodelovanju RZS na sejmih v letu 2015.

sklep 7:

Člani UO potrjujejo udeležbo RZS na sejmu NATOUR ALPE ADRIA januarja 2016 in na
treh predlaganih sejmih v tujini v letu 2016.
ad 6

Poročilo s kongresa kastinške zveze ICSF
Poročilo s kongresa kastinške zveze ICSF so člani prejeli v pisni obliki. Na seji ga je predstavil
sekretar Igor Miličić.
Člani UO so sprejeli:
sklep 8:

Člani UO so se seznanili s poročilom s kongresa kastinške zveze ICSF in ga potrjujejo.
ad 7

Predlog tekmovalnega koledarja za leto 2016
Predlog terminskega plana tekmovalnega koledarja za leto 2016 so člani prejeli v dodatnem gradivu.
Na seji ga je predstavil predsednik tekmovalne komisiji Bojan Javornik.
Člani UO so sprejeli:
sklep 9:

Člani UO potrjujejo terminski plan tekmovanj za leto 2016.
ad 8

Imenovanje inventurne komisije RZS.
Predlog za izvedbo inventure so člani prejeli v pisni obliki v dodatnem gradivu. Na seji ga je
predstavil predsednik Miroslav Žaberl.
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Člani UO so sprejeli:
sklep 10: Člani UO potrjujejo predlog članov komisije za izvedbo letne inventure v sestavi:
predsednik Igor MILIČIĆ, člana: Igor KLOBOVES in Miroslav ROŠKER, ter nadomestna
člana: Janez HVALE in Peter WEIBL.
ad 9
Razno.
 osnutek petletne odločbe za plašenje/odstrel kormoranov
Osnutek petletne odločbe za plašenje/odstrel kormoranov so člani prejeli v pisni obliki skupaj z
gradivom. Na seji ga je predstavil sekretar Igor Miličić in povedal, da bo v osnutek prenesel še
tabelarne podatke, ki mu jih je poslal dr. Miha Janc.
— P. Solar je opozoril, da je potrebno predlog dopolniti še z morebitnimi manjkajočimi podatki, ki
izhajajo iz pritožbe DOPS.
Člani UO so sprejeli:
sklep 11: Člani UO so se seznanili z osnutkom petletne odločbe za plašenje/odstrel kormoranov in
ga potrjujejo.
 ustni poročili s posvetov o promociji in o spremembah finančnega poslovanja RD v l.2016
Ustno poročilo s posveta o promociji je podal Milan Berlot, o spremembah finančnega poslovanja RD
v letu 2016 pa Peter Solar. Glede na odziv predstavnikov RD, ocenjujeta oba posveta kot zelo
uspela.
Člani UO so sprejeli:
sklep 12: Člani UO so se seznanili s poročilom s posveta o promociji in o spremembah finančnega
poslovanja RD v letu 2016.
 poročilo s posveta s pomurskimi ribiči o HE na Muri
Poročilo s posveta s pomurskimi ribiči o HE na Muri so člani prejeli v pisni obliki. Na seji ga je
predstavil sekretar Igor Miličić
Člani UO so sprejeli:
sklep 13: Člani UO so se seznanili s vsebino in sprejetimi sklepi na posvetu RZS s pomurskimi
ribiči glede problematike HE na Muri.
 poročilo o izvedbi posveta r. čuvaji - policisti PU Maribor
Poročilo o izvedbi posveta ribiški čuvaji – policisti PU Maribor so člani prejeli v pisni obliki. Na seji ga
je predstavil Igor Miličić.
Predsednik M. Žaberl je opozoril, da je potrebno na teh posvetih zagotoviti večjo prisotnost
predsednikov ali vodij ribiškočuvajskih služb, saj so posveti namenjeni poglobljenemu sodelovanju
med RD in območnimi policijskimi postajami.
Člani UO so sprejeli:
sklep 14: Člani UO so se seznanili s poročilom s posveta med ribiškimi čuvaji in policisti PU
Maribor.
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 ustno poročilo s posvetov Načrt upravljanja voda II
Poročilo s posvetov Načrt upravljanja voda II je na seji predstavil Igor Miličić.
Člani UO so sprejeli:
sklep 15: Člani UO so se seznanili z ustnim poročilom s posvetov Načrt upravljanja voda II.
 ustna informacija tiskovna konferenca LZS – RZS
Predsednik Miroslav Žaberl je člane UO seznanil, da je bila tudi letos potekala novinarska
konferenca Lovske zveze Slovenije in Ribiške zveze Slovenije in sicer 1. decembra 2015 na ladjici
po Ljubljanici.
Člani UO so sprejeli:
sklep 16: Člani UO so se seznanili z vsebino novinarske konference RZS – LZS z dne 1. decembra
2015.
 težave RD Črnomelj in RD Metlika zaradi žičnatih ovir v okolišu
Problem RD Črnomelj in RD Metlika zaradi žičnih ovir v okolišu so člani prejeli v pisni obliki. Na seji
jih je predstavil sekretar Igor Miličić.
Člani UO so sprejeli:
sklep 17: Člani UO so se seznanili s težavami RD Metlika in RD Črnomelj zaradi žičnatih ovir in
podpirajo aktivnosti za njihovo čim hitrejšo rešitev.
 poročilo sestanek RAJP
Poročilo s sestanka RAJP so člani prejeli v pisni obliki. Na seji ga je predstavil sekretar Igor Miličić.
Člani UO so sprejeli:
sklep 18: Člani UO so se seznanili z vsebino in predlaganimi sklepi na posvetu RAJP z dne 20.11.
glede problematike gradnje HE na vodotokih in zaščite domorodnih vrst.
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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