Zapisnik s sestanka komisije RZS za naravovarstvo in ekologijo (KNE),
ki se je sestala dne 16. 10. 2012

Ribiška zveza Slovenije

Leto 2011:

Tržaška cesta 134
1000 Ljubljana

ZAPISNIK
1. sestanka komisije RZS za naravovarstvo in ekologijo
v tem mandatu
Sestanek je bil v torek, 16. oktobra 2012, z začetkom ob 16. uri v pisarni Ribiške zveze Slovenije v
Ljubljani, Tržaška cesta 134.
Prisotni:
- k o m i s i j a : Zvonko FURMAN (predsednik komisije) ter člani: Marijan ČEBELA, Dušan
JESENŠEK, Danijel SMODIŠ in Mohor SLATNER;
- drugi vabljeni: Miroslav ŽABERL (predsednik RZS) in Marko KORAČIN (sekretar RZS).
Opravičili:

- člani komisije: Peter VALIČ;
- drugi vabljeni: /.

SKLEPČNOST: Od šestih je prisotno pet članov komisije. Sestanek je sklepčen.
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.

Konstituiranje komisije.
Smernice za delo komisije v mandatu 2012 – 2017.
Sprejem predloga programa o delu komisije v letu 2012.
Razno.

Dnevni red je bil sprejet soglasno.
ad 1
Konstituiranje komisije.
Predsednik Z. Furman predstavi vse udeležence sestanka in opraviči P. Valiča, ki je zadržan.
Člani komisije se predstavijo in povedo, katero področje bi želeli pokrivati. Predsednik Z. Furman
predstavi še predvidene zunanje sodelavce komisije.
sklep 1:

Komisija je konstituirana.

ad 2
Smernice za delo komisije v mandatu 2012 – 2017.
Predlog smernic je pripravil predsednik Z. Furman. Udeleženci sestanka so predlog smernic prejeli pred
sestankom po e- pošti.
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Povzetek razprave:
–
–
–
–
–
–
–

Sodelovanje z EAA v primerih, ko se lahko vključimo v raziskave, projekte ali akcije.
Vzorčenja rib, ki se izvaja v okviru državnega monitoringa stanja voda – z možnostjo uporabe tudi
za potrebe ribištva.
Doseči dobro stanje voda v kemijskem in biološkem smislu.
Renaturacije vodotokov in mrtvic.
V preteklem mandatu je bilo v Ribiču odločno premalo člankov vezanih na tematiko te komisije. Biti
moramo močan glas zainteresirane javnosti.
Komisija mora postati strokovni servis ribiškim družinam. V zvezi s tem je treba vzpostaviti še
sodelovanje s komisijo za usposabljanja v ribištvu. Ponuditi moramo družinam informacije in
strokovni suport, da se bodo lažje borile s anomalijami, ki jih srečujejo pri svojem delu v okoliših.
Čim več kontaktiranja po e- pošti.

Cilj: trajna rešitev problematike kormorana, ki naj nadomesti vsakoletno razpravo o poseganju v
populacijo teh ptic v Sloveniji.
Po razpravi je komisija sprejela
sklep 2:

Komisija sprejema predlog smernic dela za mandat 2012 – 2017.

ad 3
Sprejem predloga programa o delu komisije v letu 2012.
Predlog programa je pripravil predsednik komisije Z. Furman. Udeleženci sestanka so ga prejeli pred
sestankom po e- pošti.
Povzetek razprave:
–
–
–
–
–
–

V postopku je izdaja odločbe o posegu v populacijo kormoranov. Opravljena je bila ustna
obravnava, katere pa se ni udeležil noben predstavnik DOPPS. MKO bi moralo izdati podzakonski
akt o poseganju v populacijo kormoranov za kar je bila na ministrstvo že poslana naša pobuda.
Dogovoriti se z ZRSVN in ZZRS, da pri izdaji projektnih pogojev in soglasij za posege v vode ne bi
prihajalo, zaradi kratkih zakonskih rokov, do »molka organa«, ki pomeni » soglasje brez pripomb«
Na lokalni ravni (np. RD Ljutomer) je članstvo zelo razdeljeno glede podpore oz. nasprotovanja
gradnji HE na Muri.
Pripraviti sestanek z ZZRS, na katerem komisija pripravi najbolj aktualne naloge, za katere
pričakujemo ustrezno sodelovanje
Pred koncem letošnjega leta bo skupna tiskovna konferenca z LZS, na katero bomo vključili tudi
naravovarstveno tematiko.
Na ravni organizacije je nujno doseči enotnost pogledov na isti poseg z lokalne ravni (RD) kot tudi
državne (RZS, ZZRS).

Po razpravi je komisija sprejela
sklep 3:

Komisija sprejme program aktivnosti za leto 2012, s tem, da jih razvrsti po prioriteti. Zlasti
bo zasledovala realizacijo najpomembnejših iz tega nabora.

ad 5
Razno
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 Poročilo s seje generalne skupščine EAA
Poročilo je podal predsednik RZS M. Žaberl. Ocenjuje, da moramo zasledovati principu 'cost benefit'.
Vsekakor je primerno, da z alianso še vedno tesno sodelujemo. EAA ima plačanega lobista.
Vprašanje je, kaj lahko koristnega pričakujemo iz tega sodelovanja. Glede na posebne projekte o
kormoranu, o MHE, o genetski čistosti potočne postrvi in še nekaterih je nadaljnje sodelovanje zelo
smiselno.
Naslednja seja generalne skupščine EAA bo v Sloveniji.
sklep 4:

Na seji generalne skupščine EAA, ki bo v Sloveniji, se RZS predstavi tudi z enim od
naravovarstvenih projektov iz našega okolja.

 Skupni upravljalec Soče
D. Jesenšek je udeležence sestanka obvestil, da se je v Posočju pojavila pobuda, da bi reka Soča
dobila posebnega skupnega upravljalca za vse uporabnike tega prostora.
V okviru te točke dnevnega reda komisija ni sprejela nobenega sklepa.
 Vrednotenje prostoživečih rib
D. Jesenšek je udeležence sestanka pozval, da razmislijo o vrednotenju rib in vodnega življa, s katerim
bi mogli vzpostaviti protiutež energetikom in drugim posegovalcem v vodni prostor.
V okviru te točke dnevnega reda komisija ni sprejela nobenega sklepa.
 Diplomske naloge iz področja sladkovodnega ribištva
M. Slatner je udeležence sestanka pozval, da po svojih močeh navežejo stike s fakultetami, da bi se
študenti odločili za več diplomskih nalogah, ki so vezani na vodni živelj ali poseganje v vodni prostor.
V okviru te točke dnevnega reda komisija ni sprejela nobenega sklepa.

Vsi sklepi so bili sprejeti soglasno. Sestanek je bil končan ob 1820.

Ljubljana, 16. oktober 2012.
Zabeležil:
Marko KORAČIN

Predsednik komisije:
Zvonko FURMAN, l.r.
(e-potrditev: 19.10.2012)

OPOMBA: Sekretar RZS objavi zapisnik na spletnih straneh zveze po njegovi verifikaciji na seji UO.
Po verifikaciji predsedujočega kopije zapisnika v e- verziji prejmejo:
- člani komisije,
- člani UO,
- v zapisniku zadolženi posamezniki,
- arhiv RZS.
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Zapis prejemnikov po elektronski pošti je v arhivu RZS.
Datum verifikacije zapisnika na seji UO RZS: ____________. 2012.
Po verifikaciji na seji UO RZS sekretar RZS M. Koračin objavi zapisnik na spletni strani RZS, obvestilo o objavi pa
prejmejo: - člani komisije,
- morebitni drugi udeleženci sestanka,
- člani UO,
- člani NO RZS,
- vse RD.
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