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
24. sestanka komisije RZS za priznanja v ribištvu
v tem mandatu
Sestanek je bil v torek, 19. aprila 2016 z začetkom ob 17.00 uri v pisarni Ribiške zveze Slovenije,
Ljubljana, Tržaška cesta 134.
Prisotni:
- komisija: predsednik dr. Miroslav ŽABERL ter člana: Iztok ŠTUCIN in Tone VOZELJ;
- drugi vabljeni: Igor MILIČIĆ, sekretar.
Odsotni član kom.: - opr.: /;
- neopr.: /.
SKLEPČNOST: Od treh so prisotni trije člani komisije. Sestanek je sklepčen.
Dnevni red:
1. Odločanje o predlogih za podelitev priznanj RD.
2. Potrditev čistopisa Pravilnika RZS o priznanjih.
3. Sprememba oblike in vsebine listin k znakom in redom (znak mladi ribič, znak za ribiške zasluge in

redi za ribiške zasluge).
4. Sprememba vsebine obrazcev.
5. Seznanitev s poročilom o delu komisije za preteklo leto in razno.
Dnevni red je bil sprejet soglasno.
AD 1
Odločanje o predlogih za podelitev priznanj po RD.
Predsednik komisije dr. Miroslav Žaberl je v uvodu pozdravil novega člana komisije Toneta Vozlja in
predstavil spremembe Pravilnika o RZS priznanjih in predstavil spremembe in predloge s 4. skupščine
RZS 2016. Pojavila so se vprašanja glede priznanj in sicer:
- poenotenje videza priznanj, kar bi poenotili do 1.1. 2017,
- uporaba starih listin za priznanja,
- upoštevanja kriterijev novega pravilnika, za tiste predloge priznanj iz RD, ki so prispeli pred
spremembo pravilnika.
Do datuma sestanka komisije so prispeli predlogi naslednjih RD in komisij: RD Novo mesto, RD Tržič in
RD Ruše.

Ribiška družina Novo mesto – (19.05.2016)
v pristojnosti RD:

– znak za ribiške zasluge:

– jubilejne listine 30 let

– jubilejne listine 40 let
– jubilejne listine 50 let

Borut TAVČAR, Bojan JURMAN, Viktor KOČIJAŽ, Jože
POTOČAR, Tomaž REPOVŽ, Stane hvalec, Jože JORDAN, Alojz
ŽNIDERIČ, Franc ZUPANČIČ, Potaplaško društvo M3 in
Potapljaško društvo KPA;
Jože MURGELJ, Adam HAĐITIČ, Milan MEDE, Tešo PETRIĆ,
Anton RAVBAR, Djordje VUČKOVIĆ, Peter IVANČIČ, Janez
KIKELJ, Franc KLEMENČIČ, Mehdi SHALA, Vilko GRANDOVEC,
Andrej JANKO, Srečko KOVAČEC, Jože NOVAK, Ludvik
PETERLIN, Drago PIŠKUR, Marko ZORAN, Jernej AMBROŽIČ,
Franc BANIČ, Rafael TEROPŠIČ in Milan ŽIBERNA:
Franci CVELBAR, Adolf KRAŠEVEC, Milan STUPICA in Anton
MOJSTROVIČ;
Miha BURGAR, Stane LIPAVEC, Karel ŽUŽEK in Zdravko
TEKSTOR;

v pristojnosti komisije RZS:

– znak Mladi ribič
Maks TOMAŽIČ in Nik TOMAŽIČ;
– red za ribiške zasluge III. stopnje:
Franc BEVC, Senad DURMIČ, Dragan KABANJEVIČ,
Milan MODIC, Jože SAJE in Samo VERBIČ;
– red za ribiške zasluge II. stopnje:
Ivan BOBNAK, Janez GREGORČIČ, Anton KELBL,
Marko MAVSAR, Aleksander PERŠIN, Drago PIŠKUR in Zoran
LEKO.

v pristojnosti UO RZS:

–
–
–
–

red za ribiške zasluge I. stopnje: /;
plaketa RZS:
/;
plaketa Ivana Franketa:
/;
jubilejna listina:
RD Novo mesto – 70 let.

Predvideni datum podelitve priznanja: 19. maja 2016
Ribiška družina Tržič – (28.08.2016)
v pristojnosti RD:

– znak za ribiške zasluge:

– jubilejne listine

Jure BERGANT, Marjan KODRIČ, Marjan MARKIČ, Roman
MARKIČ, Matjaž MEGLIČ, Omer MIZIĆ, Aleksander PETROVIĆ,
Milan PIRC, Tomaž PIRŠ, Franc RŽEN, Damjan SKUPAVC,
Andrej ŠABEC, Matjaž TIROVIĆ, Miran ZAGRADIŠNIK in Anton
ZUPANČIČ;
/;

v pristojnosti komisije RZS:

– znak Mladi ribič
/;
– red za ribiške zasluge III. stopnje:
Milorad BAJIĆ, Uroš BAJIČ, Matija JUVAN, Milivoj
PETROVIČ, Gorazd PIKEC in Mojca ŠABEC KALAN ;
– red za ribiške zasluge II. stopnje:
Tomaž PRAPROTNIK.

v pristojnosti UO RZS:

– red za ribiške zasluge I. stopnje:
Boris ČERNILEC, Janez FINŽGAR, Adolf KUNSTELJ,
Anton MARKIČ, Branko MERVIČ, Janez PINTAR, Janko TROHA
in Štefan ŽIŽEK;

– plaketa RZS:
/;
– plaketa Ivana Franketa:
/;
– jubilejna listina:
/.
Predvideni datum podelitve priznanja: 27. avgusta 2016
Ribiška družina Ruše – (18.03.2016)
v pristojnosti RD:

– znak za ribiške zasluge:
– jubilejne listine

/;
/;

v pristojnosti komisije RZS:

– znak Mladi ribič
;
– red za ribiške zasluge III. stopnje:
Drago CIRINGER, Roman DOKL, Milan KRANER,
Iztok KREBS in Marjan LADINEK;
– red za ribiške zasluge II. stopnje:
Štefan JAKOVAC.

v pristojnosti UO RZS:

–
–
–
–

red za ribiške zasluge I. stopnje: Alojz MARKAČ in Branko MURŠIČ;
plaketa RZS:
;
plaketa Ivana Franketa:
;
jubilejna listina:
Ribiška družina Ruše – 60 let.

Predvideni datum podelitve priznanja: 24. septembra 2016
Po pregledu predlogov so člani komisije sprejeli:
Sklep 1: komisija se je seznanila s predlogi priznanj iz pristojnosti RD.
Sklep 2: komisija bo vse predloge priznaj RD, prispele pred 19. 4. 2016, obravnavala po novem
Pravilniku o priznanjih RZS, zaradi ugodnejših pogojev za kandidate.
Sklep 3: komisija pri predlogih RD Tržič (Janez Finžgar) in RD Ruše (Roman Dokl) poziva
predlagateljici, da dopolnita vlogi z navedbo dodanih dejstev (RD Tržič) oz. potrdilom o aktivnem
članstvu predlaganega kandidata (RD Ruše).
AD 2
Potrditev čistopisa Pravilnika RZS o priznanjih.
Spremembe je predstavil predsednik komisije M. Žaberl. Pravilnik je potrdila skupščina RZS za seji 25.
marca 2016. Sprejeta je bila zahteva RD, da se dve najvišji priznanji podeli tudi za dolgoletno delo v RD
in ne le ob sodelovanju pri ZRD in RZS. Bistvena sprememba je, da se o vseh priznanjih RZS odloča
komisija za priznanja (znaki in redi RZS) ali UO RZS (obe plaketi). V pristojnosti RD ostane odločanje o
podelitvah jubilejne listine za člane. Potrebno je še poenotiti listine, ki so priloga pravilnika priznanj
(preveč stilsko različna, zastarelost in neusklajenost besedišč s Pravilnikom), pri čemer je potrebno
poenotenje.
Sklep 4: komisija se je seznanila in potrdila čistopis Pravilnika RZS o priznanjih.
AD 3

Sprememba oblike in vsebine listin k znakom in redom.
Komisija je obravnavala predloge sprememb in vsebine listin ter sprejela
Sklep 5: komisija je uskladila dikcijo in izgled nove listine Znaka za ribiške zasluge, ki se ga
posreduje tiskarni za tiskanje količine listin, potrebne do konca l. 2016.
Sklep 6: predsednik komisije M. Žaberl bo pri ponudniku izdelave priznanj preveril možnost, da
do naslednje redne seje pripravi osnutke novih priznanj s korekcijo besedil priznaj.
AD 4
Sprememba vsebine obrazcev.
Komisija je obravnavala predloge sprememb obrazcev – predlogov za priznanja in je sprejela
Sklep 7: sekretar RZS pripravi spremembe obrazcev za podelitev priznanj in jubilejnih listin po
predlogih podanih na seji.
AD 5
Seznanitev s poročilom o delu komisije za preteklo leto in razno.
Večina dela komisije je bilo opravljeno korespondenčno, zavrnili 5 predlogov RD, se trudili reševati
sproti z dodajanjem novih pojasnil za predloge.
Sklep 8: člani komisije so seznanjeni z delom komisije v letu 2015.
Vsi sklepi so bili sprejeti soglasno. Sestanek je bil končan ob 18.30 uri.
Ljubljana, dne 23. 5. 2016
Zabeležil:

Predsednik komisije:

Igor MILIČIĆ

dr. Miroslav ŽABERL

