Zapisnik 26. seje upravnega odbora – Spodnje Gameljne, 21. 12. 2016

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
26. seje upravnega odbora Ribiške zveze Slovenije
Seja je potekala v četrtek, 21. decembra 2016, ob 16.00 uri v gostilni Maček, Spodnje Gameljne 28,
1211 Ljubljana-Šmartno.
Prisotni:
- člani UO RZS:

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

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

Sejo je vodil predsednik Miroslav Žaberl. Od desetih je bilo prisotnih 8 članov UO in en član po
pooblastilu; seja je bila sklepčna.
Predlagan dnevni red:
1. Pregled zapisnika 25. redne in 26. (koresp.) seje UO RZS s poročili o realizaciji sklepov.
Pregled in obravnava zapisnikov delovnih teles RZS med 25. in 26. sejo UO.
2.1. zapisnik 15. seje KPA.
2.2. zapisnik 14. seje komisije DMR.
2.3. zapisnik 12. seje komisije KPV.
2.4. zapisnik 29. (koresp.) seje komisije KPR .
3. Finančno poročilo RZS za obdobje januar–november 2016.
4. Svečan ribiški kroj in obravnava predlogov internih aktov vezanih na svečan ribiški kroj.
4.1. Predlog Pravilnika o svečanem ribiškem kroju.
4.2. Predlog Pravil ribiškega pogreba.
4.3. Predlog Pravil o rabi ribiškega prapora in zastave RZS.
5. Obravnava analize o možnostih uveljavljanja škode zaradi obratovanja HE na Dravi.
6. Predstavitev aktivnosti in delnih rezultatov projekta 'Ujemite naravo!'
7. Imenovanje inventurne komisije RZS.
8. Priprava letnih in petletnih poročil ter usmeritev za delo delovnih teles.
9. Razno:
- poročilo – tiskovna konferenca RZS in odmevi v medijih na protestno pismo RZS,
- posvet s predsedniki RD,
- aktivnosti RZS v zvezi problematike velikega kormorana,
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- aktivnosti RZS v zvezi problematike dvojnega plačevanja dajatev,
- poročilo – sestanek RZS – Tehniški muzej Slovenije.
V zaključku seje je predsednik predlagal še razširitev dnevnega reda s točko o razpisu volitev v
organe RZS.
AD 1
Pregled zapisnika 25. redne in 26. (koresp.) seje UO RZS s poročili o realizaciji sklepov.
Povzetek razprave:
Predsednik je navzoče pozdravil in predstavil dnevni red. Pregledali so sklepe, ki so bili realizirani.
Sklep 14 v urejanju – finančno poročilo in vprašanje Branka Zeliča so razrešili na zadnji seji
tekmovalne komisije.
Sklep 15 v urejanju – brošura Sulec, ki je bila že poslana ribiškim družinam.
Sklep 17 v urejanju – izobraževanja bodo inštruktorji realizirali v februarju.
Sklep 18 – poseben sprejem za tekmovalce – realiziran v decembru 2016.
Zapisnik korespondenčne seje − 225 kandidatov se je prijavilo na razpisano delovno mesto poslovni
tajnik, 20 so jih povabili na razgovor. Komisija so sestavljali dr. Miroslav Žaberl, Djordje Vučković,
Igor Miličić. Komisija je kot najustreznejšo kandidatko izbrala Nuško Božičnik, ki jih je prepričala s
svojim poznavanjem področja in pogledi na ribiške probleme, saj je tudi članica Komisije za delo z
mladimi. Sprejet je bil tudi predlog, da je izhodiščni količnik eno stopnjo višji od osnovnega, glede na
njeno višjo izobrazbo od zahtevane. Enaka komisija, kot je bila sestavljena za izbor, je imenovana
tudi za oceno poskusnega dela.
Člani UO so sprejeli:
sklep 1:

prisotni člani UO RZS na zapise 25. redne ter 26. (koresp.) seje UO nimajo pripomb in jih
potrjujejo soglasno. Potrjujejo tudi poročilo o realizaciji sklepov.

AD 2
Pregled in obravnava zapisnikov delovnih teles RZS med 25. in 26. sejo UO.
Povzetek razprave:
Zapisnike in poročila komisij so člani UO prejeli v pisni obliki. Predsednik je predsednike komisij
pozval, da predstavijo ključne poudarke.
2.1. zapisnik 16. seje KPA.
V letu 2016 realizirali zadane načrte. Celostne podobe, ki jo je član komisije A. Mezek izdelal, UO ni
potrdil. Predsednik M. Žaberl je dogovoril z Mezkom, ki je pripravljen dokončati celostno podobo.
Pripravljena osnova je dobra, dodati je potrebno še mere in besedilo. K celostni podobi pa bomo
uvrstili tudi ribiški kroj in celostno podobo priznanj, ko bodo dokončana Izdelana celostna podoba se
nadgradi in se načrtuje za leto 2017.
Brošura Krapovci in plenilke. Predlog finančnega načrta, UO na zadnji seji ni potrdil, saj viri prihodka
in potrebna višina finančnih sredstev ni bila jasno definirana. Nadaljnje aktivnosti se do sprejema
finančnega načrta ustavijo, predsednik RZS pa dogovori poplačilo morebitnega do sedaj
opravljenega dela.
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Komisija predlaga obisk 4 sejmov, 2 doma in 2 v tujini, in sodelovanje z Zavodom za ribištvo in
Slovensko turistično organizacijo. UO sprejme odločitev, da se RZS udeleži 2 sejmov doma in 2
sejmov v tujini. Na sejme v tujino je potrebno privabiti čimveč RD. Sodelovanje na sejmih mora biti
gospodarno.
2.2. zapisnik 14. seje komisije DMR.
Jeseni je potekala izdaja in distribucija glasila Mladi ribič, ki ga je izdelala članica komisije, N.
Božičnik. Odzivi so bili pozitivni. Letno poročilo je potrjeno, vendar je potrebno še določene postavke
pregledati, saj je nekaj stroškov nastalo naknadno (računi).
Komisija je ob koncu 5-letnega mandata oblikovala anketo o delu ribiških družin, ki so imele rok za
oddajo v začetku decembra. Poročilo sledi v januarju. Ponovno bi želeli tudi obuditi splošni tabor, za
začetek v obsegu treh dni. V letu 2017 bodo pripravili tudi priročnik za mlade ribiče Ribolovne
tehnike, ki ga bo napisala N. Božičnik.
Maja 2017 bo mednarodni muharski tabor, kamor bodo povabljene članice EAA in balkanske države.
P. Solar – določeni podatki oz. fotografije v glasilu niso bile točne; pred tiskanjem je potrebno
ponovno preverit tako fotografije kot besedila.
Drago Škerget – vprašanje glede avtorskih pravic pri logotipu fantka komisije DMR. Raziskati je
potrebno, kdo je prvotni avtor slikanice in nato urediti avtorske pravice.
2.3. zapisnik 12. seje komisije KPV.
Veliko dela je bilo na podzakonskih predpisih, veliko vprašanj ribiških družin, katerim odgovarjajo
kolikor hitro lahko.
Problematika kormoranov – ponovno so dobili zahtevo, da se opredelijo do dejstev in okoliščin. Član
komisij KPV, zadolžen za to področje, se je že opredelil.
Ravnanje z arhivskim gradivom – ribiške družine bi morale gradivo, vezano na javne naloge, odbirati
Arhivu Slovenije. Ta je organiziral tudi usposabljanje za delo z dokumentarnim gradivom, ki se ga je
udeležila nova poslovna tajnica N. Božičnik. Na izobraževanju so se dotaknili tudi vprašanja
hranjenja gradiva po ribiških družinah. V Arhivu so mnenja, da je potrebno sodelovanje ribiških
družin, regionalnih arhivov, RZS, Zavoda za ribištvo in Arhiva Slovenije. Le-ta bi gradivo pregledal in
določil postopek odbire in hranjenja gradiva.
Veliko vprašanj je tudi glede ribolovnega režima – ribolov soma in ribolov krapa na eno ribolovno
dovolilnico.
2.4. zapisnik 29. (koresp.) seje komisije KPR.
Na zapisnik korespodenčne seje KPR ni bilo razprave.
Povzetek razprave:
M. Žaberl: opozori, da bo mandat dela komisij v letu 2017 kratek (samo tri mesece) zato predlaga
zgolj pripravo usmeritev za delo novih komisij.
Člani UO so sprejeli:
sklep 2: ARS naj prevzame iniciativo za arhivarske zadeve. Strokovna služba odgovori RD Bistrica
Domžale, ki je bila pobudnica vprašanja o arhiviranju.
sklep 3: UO potrjuje zapisnike naslednjih delovnih teles: KPA z dat 23. 9., KPR z dat 28.9., DMR z
dat 10. 11. in KPV z dat 30. 11. s pripombami iz razprave.
sklep 4: Sekretar RZS navedene zapisnike objavi na spletni strani RZS.
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AD 3
Finančno poročilo RZS za obdobje januar–november 2016.
Povzetek razprave:
Plan je v bodoče potrebno razdelati, saj do sedaj ni bil, zato ponekod prihaja do odstopanj od
planiranega oz. realiziranega. Potrebno bo skrajno gospodarno ravnanje
. Pri glasilu Ribič bo šlo pogodbeno delo čez planirano med ostalimi razlogi tudi zaradi novih
prispevkov. Pri glasilu je potrebno povečati aktivnosti za pridobitev reklam. Zaskrbljujoče je dejstvo,
da število članov v ribiških družinah upada. Potrebno bi se bilo lotiti tudi novih projektov.
Člani UO so sprejeli:
sklep 5:

UO RZS se je seznanil s finančnim poročilom RZS za obdobje januar―november 2016 in
ga potrjuje.
AD 4

Svečan ribiški kroj in obravnava predlogov internih aktov vezanih na svečan ribiški kroj.
Povzetek razprave:
Komisija za promocijo je zagotovila ponudnike za svečan ribiški kroj. Prototipi so bili predstavljeni na
seji UO. Izhodišča za izdelavo so bila vse enaka. Ponudniki so krojaštva Rožman, Šmigoc in Senior
Joy. Izbor se je vršil na podlagi ponudbe, ki so jo poslala posamezna krojaštva in vsebine, ki jo
zajema celoten paket.
M. Žaberl - Ali se odločimo za enega ponudnika ali za vse tri pa se potem tisti, ki bodo naročali,
odločijo, h komu bodo šli.
P. Solar – Smiselno se je odločiti za enega, ker bomo na ta način lahko zniževali ceno glede na
količino in zagotovili boljšo kvaliteto. Pooblasti se sekretarja in predsednika RZS, da pri izbranem
ponudniku poskušata dogovoriti ugodnejšo ceno.
4.1. Predlog Pravilnika o svečanem ribiškem kroju.
M. Žaberl izdelal interni akt o svečanem ribiškem kroju – Pravilnik o svečanem ribiškem kroju.
Pripomba na 6. člen glede nošenja klobuka se upošteva.
4.2. Predlog Pravil ribiškega pogreba.
Predlog pravil je pripravil M. Žaberl v sodelovanju s predsednikom Odbora za etični kodeks Samom
Novakom.
B. Javornik – predlagal, da se na pogrebih palic ne lomi več, ampak se jo samo položi.
M. Žaberl – lahko se ponudi obe možnosti pa se ribiške družine odločijo za eno.
4.3. Predlog Pravil o rabi ribiškega prapora in zastave RZS.
Predlog pravil je pripravil M. Žaberl v sodelovanju s sekretarjem Igorjem Miličičem.
M. Žaberl – možnost uporabe tudi v RD in ZRD.
Vsebinskih pripomb ni bilo.
Zaradi pomembnosti vsebin teh aktov, ki se nanašajo na vse RD in ribiče se na skupščini RZS nove
akte predstavi oz. se z njimi predsednike RD seznani, čeprav je UO na podlagi Statuta RZS
originarno pristojen za njihov sprejem. Če bi na skupščini prišlo do upravičenih zahtev po
spremembah, se na naslednji seji UO spremenijo. Skupščina bo pooblastila UO za spremembe.
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Člani UO so sprejeli:
sklep 6: UO RZS se je seznanil s prototipom in predlogi ponudb za svečan ribiški kroj in je za
najugodnejšega ponudnika izbral ponudnika krojaštvo ŠMIGOC.
sklep 7: UO RZS se je seznanil z osnutkom Pravilnika o svečanem ribiškem kroju in ga potrjuje
predlogi z razprave.

s

sklep 8: UO RZS se je seznanil z osnutkom Pravil ribiškega pogreba ga potrjuje s predlogi z
razprave.
sklep 9: UO RZS se je seznanil z osnutkom Pravil o rabi prapora in zastave RZS in ga potrjuje.
sklep 10: Z vsemi tremi internimi akti se seznani predstavnike RD na Skupščini RZS v letu 2017.
AD 5
Obravnava analize o možnostih uveljavljanja škode zaradi obratovanja HE na Dravi.
Povzetek razprave:
P. Solar - Analiza razdeljena na 3 dele: splošni opis, pravne podlage, usmeritve. Vlada je letos
sprejemala aneks h koncesijski pogodbi, ki bi morala biti sprejeta 2006. Želeli so prilogo te pogodbe,
da bi videli, kako je definiran vodni režim, ker brez tega ni nobene pravne podlage pri ugotavljanju,
ali kdo krši predpise. HE če ne krši predpisov, ni civilno odgovorna za škodo. To pomeni, da moramo
RD mi dokazati, da kršijo pravila koncesijske pogodbe in pravilnikov. Možnosti je veliko. Lahko se
predlaga RD-jem, da tožijo, vendar bi težko dokazali krivdo.
M. Žaberl – osnovno izhodišče nam ne sme biti pravdanje, ampak pritisk na državo, da odpravi
določene anomalije in da preko tega ribiške družine pridejo do neke pravične rente.
P. Solar- Prav je, da se naravovarstvena komisija s tem seznani in da oblikuje skupino treh, ki se
bodo poglobili v ta problem.
Člani UO so sprejeli:
sklep 11: prisotni člani UO RZS so se seznanili z analizo škode na ribji populaciji in
uveljavljanja škode zaradi delovanja HE.
sklep 12:

možnostih

sestavi se operativna delovna skupina iz članov KNE in KPV. Člane predlagata
predsednika obeh komisij.

sklep 13: skupina pripravi predloge nadaljnjih aktivnosti.
AD 6
Predstavitev aktivnosti in delnih rezultatov projekta 'Ujemite naravo!'
Povzetek razprave:
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I. Miličić – na vseh usposabljanjih je bil projekt predstavljen 290 osebam. Center za kartografijo
beleži naslednje: 260 podatkov iz 182 lokacij, 30 aktivno sodelujočih v Bioportalu, 70 fotografij
habitatov, skupaj 550 fotografij. Naslednje leto bo izšel letak Ujemite naravo!
M. Žaberl – predlog, da smo tudi sami promotorji projekta v svojih sredinah in spodbujamo
sodelovanje v projektu.
Člani UO so sprejeli:
sklep 14: prisotni člani UO RZS so se seznanili z aktivnostmi in delnimi rezultati projekta Ujemite
naravo!
AD 7
Imenovanje inventurne komisije RZS.
Povzetek razprave:
M. Žaberl – lansko leto z inventuro zelo zadovoljen.
Tudi letos bo komisija v enaki sestavi:
-

mag. Igor Miličić, predsednik,

-

Janez Hvale, član,

-

Peter Weibl, član.

Člani UO so sprejeli:
sklep 15: prisotni člani UO so se seznanili z imenovanjem inventurne komisije RZS in jo potrjujejo.
AD 8
Priprava letnih in petletnih poročil ter usmeritev za delo delovnih teles.
Povzetek razprave:
M. Žaberl – ker so naslednje leto volitve, mora UO poročati, kako smo uspeli doseči letni in 5-letni
program dela. Delovna telesa napišejo usmeritve, ki bodo lahko dobra podlaga za naslednje
komisije. Skupščina bo načeloma tretji petek v mesecu marcu oziroma 24.03.2017. Rok za oddajo
poročil je konec januarja.
Člani UO so sprejeli:
sklep 16: do 31. januarja 2017 predsedniki delovnih teles pripravijo letna in petletna poročila in
usmeritve.

AD 9
Razno.
Povzetek razprave:
- Poročilo – tiskovna konferenca RZS in odmevi v medijih na protestno pismo RZS
Izpostavljeno je bilo protestno pismo in pa članek Blaža Močnika v časopisu Delo o kormoranih. M.
Žaberl – na tiskovni konferenci ni bilo pretiranega odziva na problematiko kormoranov, razen
prispevka v Delu.
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- Aktivnosti RZS v zvezi problematike velikega kormorana
Protestno pismo predsedniku vlade. Ta ga je posredoval MOP-u. Če v mesecu januarju ne bo
rešitev, bo RZS s tem vprašanjem šla na odbor ministrstva.
- Aktivnosti RZS v zvezi problematike dvojnega plačevanja dajatev
Preko nepovezanega poslanca skušamo pritiskat na državo. Dogaja se, da ribiške družine na novo
dobivajo zahtevek za to plačilo. Tudi tukaj smo povezani z državnim sekretarjem na Ministrstvu za
kmetijstvo, da vršimo pritisk. MOP pripravil predlog sklepa na podlagi pravilnikov o klasifikaciji
posebne rabe vode, kjer je prvič definirana tudi raba vode za izvajanje športnega ribolova v ribnikih,
ki so predmet ribiškega upravljanja. Na to smo ostro odreagirali. Če bo MOP šel na sejo vlade s
takim predlogom pravilnika, je treba takoj reagirati, ne samo s protestnim pismom.
- Poročilo – sestanek RZS – Tehniški muzej Slovenije.
V muzeju bodo preurejali stavbo, zbirke, med katerimi je tudi naša. Želeli bi jo nadgraditi in
pričakujejo prispevek. Naše zahteve ob tem so najprej jasna opredelitev lastništva predmetov v
zbirki, šele potem se lahko pogovarjamo o nadaljnjem sodelovanju, vendar z zelo malo možnosti za
sofinanciranje s strani RZS. Pričakujemo pisno pobudo TMS, ki bo predmet razprave na UO.
- Posvet s predsedniki RD
Predlagan datum posveta je 25. 1. 2017, osrednja točka bo prihodnost območnih zvez,
usposabljanje, problematika mladih.
Na pobudo predsednika RZS je bil razširjen dnevni red zaradi razpisa kandidacijskega postopka, ki
ga je potrebno objaviti 90 dni pred volilno skupščino.
Člani UO so sprejeli:
sklep 17: UO RZS pričenja kandidacijski postopek. Strokovna služba v poslovniškem roku pripravi
razpis volitev in kandidacijskega postopka.
sklep 18: UO imenuje kandidacijsko komisijo za volitve organov RZS v mandatu 2017-2022 v
sestavi: predsednik – Peter Solar; člana – Igor Kloboves in Djordje Vučković. Rok za vložitev
kandidatur za RD je 10. 2. 2017.
Vsi sklepi so bili sprejeti soglasno. Seja je bila končana ob 18. 30 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,
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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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