Zapisnik sestanka komisije za priznanja v sladkovodnem ribištvu (KPR),
ki je bil dne 11. 3. 2010

Ribiška zveza Slovenije

01 256 12 94
01 256 12 95
e- naslov: sekretar.rzs@ribiska-zveza.si
telefon:
telefaks:

Tržaška cesta 134
1000 Ljubljana

ZAPISNIK
2. sestanka komisije RZS za priznanja v ribištvu

v tem mandatu
Sestanek je bil v četrtek, 11. marca 2010 z začetkom ob 10. uri v pisarni Ribiške zveze Slovenije,
Ljubljana, Tržaška cesta 134.
Prisotni:
- komisija:
predsednik Borut JERŠE ter člana: Marjan AHČAN in Peter SOLAR;
- drugi vabljeni: Marko KORAČIN (sekretar RZS).
Odsotni član kom.: - opr.: /;
- neopr.: /.
SKLEPČNOST: Od treh so prisotni trije člani komisije. Sestanek je sklepčen.
Dnevni red:
1. Pregled zapisnika in poročilo o realizaciji sklepov prejšnjega sestanka.
2. Obravnava prispelih vlog.
3. Razno.

Dnevni red je bil sprejet soglasno.

ad 1
Pregled zapisnika in poročilo o realizaciji sklepov prejšnjega sestanka.
Pregled zapisnika je opravil predsednik komisije B. Jerše. O realizaciji sklepov je bilo ugotovljeno:
– s. 2:

(Strokovna služba RZS naj ugotovi, kolikšna je zaloga posameznih priznanj, kje so orodja za
znaka, rede in plakete ter kdo je bil zadnji izdelovalec.) → Tajnica M. Gradišek pripravi pisni
pregled o količini posameznih listin, ki so še veljavne po veljavnem pravilniku. → V kolikor
inventurna komisija ob popisu premičnega premoženja RZS ni ugotovila, da so orodja v
skladišču RZS, naj se takoj najde izdelovalec, ki bo izdelal kopije novih orodij za manjkajoča
priznanja.

– s. 6:

(Strokovna služba RZS pripravi za UO oceno stroškov, ki bodo nastali s podeljevanjem
priznanj in obnovitvijo zaloge listin, znakov, redov in plaket.) → Računovodkinja I. Susman
pripravi pisno oceno stroškov glede na zalogo materiala. Ocena bo sestavni del gradiva za
sejo UO, ki bo 23. 3. 2010.

– s. 7:

(Komisija predlaga UO spremembo 14. člena Pravilnika o priznanjih RZS: v oklepaju na
koncu stavka izbrisati številko 20 ter vejico.) → UO je predlog formalno potrdil z verifikacijo
1/4

Zapisnik sestanka komisije za priznanja v sladkovodnem ribištvu (KPR),
ki je bil dne 11. 3. 2010

zapisnika komisije. Predlog za spremembo je uvrščen na dnevni red naslednje seje
skupščine RZS.
– s. 9:

(Za datume ustanovitve posamezne RD sme strokovna služba RZS upoštevati samo
datume, navedene v odločbah upravnih organov o ustanovitvi posamezne RD.) → Komisija
popravlja svoj sklep tako, da upošteva navedbe posameznih RD, če se te nanašajo na letnici
1958 ali 1959 oz. kasnejše.

– s. 10: (V primeru nejasnosti sme strokovna služba RZS zahtevati od RD kopijo odločbe upravnega
organa o ustanovitvi te RD.) → Komisija umika ta sklep prvega sestanka.
Po razpravi so člani komisije sprejeli
sklep 1:

Tajnica M. Gradišek ugotovi, kolikšna je zaloga posameznih listin, znakov, redov in plaket ter
pripravi pisno poročilo.

sklep 2:

Za manjkajoča orodja za izdelavo listin ali posameznih kovinskih sestavnih delov priznanj
sekretar M. Koračin najde optimalnega ponudnika in izda naročilnice za za izdelavo
nadomestnih orodij.

sklep 3:

Računovodkinja I. Susman pripravi pisno oceno stroškov za izdelavo dopolnilne zaloge listin
za priznanja glede na zalogo materiala in izdelavo nadomestnih orodij.

sklep 4:

Skupščini se predlaga popravek 14. člena Pravilnika o priznanjih RZS.

sklep 5:

RZS bo spoštovala utemeljene predloge o ustanovitvenih datumih ribiških družin glede na
njihove navedbe.

sklep 6:

Komisija umika svoj sklep št. 10 prvega svojega sestanka.

sklep 7:

Člani komisije potrjujejo zapisnik prejšnjega sestanka brez pripomb. Potrjujejo tudi poročilo o
realizaciji sklepov.

ad 2
Obravnava prispelih vlog.
Do datuma sestanka komisije so prispeli predlogi naslednjih RD: Visoko – 15.11.2009, Celje –
24.11.2009, Bohinj – 15.12.2009, Bistrica (I.B.) – 28.12.2009, Novo mesto – 6.1.2010, Bled –
11.1.2010, Bistrica (D.) – 14.1.2010, Paka – 12.2.2010, Dolomiti – 19.2.2010, Majšperk – 11.3.2010.
Dne 15. 1. 2010 je napovedala dostavo predlogov za podelitev priznanj še RD Tržič, dne 26. 2. 2010 pa
je RD Vevče poslala seznam članov, katerim želijo podeliti priznanja, vendar predlogov do začetka
sestanka komisije ni dostavil nihče iz te RD.
Predlogi RD Majšperk so se nanašali le na podelitev znaka za ribiške zasluge, kar pa je v izvršilni
pristojnosti ribiške družine.
sklep 8:

Sekretar RZS M. Koračin naj vsem RD pošlje še en dopis o predlogih za podelitev priznanj v
katerem poudari, da naj RD pazijo na formalne pogoje za podelitev posameznega priznanja
preden pripravijo predloge.

sklep 9:

Komisija predlaga, da UO RZS potrdi sledeče predloge za podelitev priznanj naslednjih RD:
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RD
Visoko:
Bohinj:
Bistrica (I. B.):
Novo mesto:
Bled:
Bistrica (D.):
Paka:
Dolomiti:
Majšperk:

znak 'Mladi
ribič'
(pristojnost
komisije)
/
/
3
/
/
/
1
/
/

red III.
stopnje
(pristojnost
komisije)
/
/
/
3
/
3 (+ 1 x dop.)
5 (+ 2 x dop.)
1
/

red II.
stopnje
(pristojnost
komisije)
/
1
/
/
/
7 (+ 2 x dop.)
1
/
/

red I.
stopnje
(pristojnost
UO)
/
/
/
/
1
1
1
4
/

plaketa
RZS
(pristojnost
UO)
/
/
/
/
/
(1 x dop.)
/
/
/

plaketa I.
Franketa
(pristojnost
UO)
/
/
/
/
/
(1 x dop.)
/
/
/

jubilejna
plaketa za RD
(pristojnost
UO)
1
/
/
/
/
/
/
/
/

sklep 10: Zavrnjene predloge za podelitev priznanj 'red za ribiške zasluge III. stopnje' in 'red za ribiške
zasluge II. stopnje', bo komisija obravnavala korespondenčno, če bo RD dostavila na RZS
dopolnjene utemeljitve.
sklep 11: Komisija predlaga upravnemu odboru RZS, da podeli red za ribiške zasluge I. stopnje
naslednjim članom RD:
— Bled:
Anton KELBL;
— Bistrica (D.): Boris KLEMENC;
— Paka:
Marjan KRISTAN;
— Dolomiti:
Vojko BIZJAN, Miran OTOREPEC, Mihael PUIZDAR in Edo RIHAR.
sklep 12: Komisija predlaga upravnemu odboru RZS, da podeli plaketo RZS naslednjim članom RD:
— Bistrica (D.): Jože ŽLEBIR, st.
pod pogojem, da RD dopolni utemeljitev predloga do seje UO RZS, ki bo 23. 3. 2010.
sklep 13: Komisija predlaga upravnemu odboru RZS, da podeli plaketo Ivana Franketa naslednjim
članom RD:
— Bistrica (D.): Rajko BAJEC
pod pogojem, da RD dopolni utemeljitev predloga do seje UO RZS, ki bo 23. 3. 2010.
sklep 14: RD, ki so poslale nepopolne ali pomanjkljive predloge, strokovna služba obvesti o potrebi po
dopolnitvah še pred formalno verifikacijo zapisnika.

ad 3
Razno.
V okviru te točke dnevnega reda ni bilo nobene razprave.

Vsi sklepi so bili sprejeti soglasno. Sestanek je bil končan ob 12. uri.
Ljubljana, dne 12. 3. 2010.
Zabeležil:
Marko KORAČIN

Predsednik komisije:
Borut JERŠE
(datum potrditve: 16. 3. 2010)
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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.
Zapis prejemnikov po elektronski pošti je v arhivu RZS.
Datum verifikacije zapisnika na seji UO RZS: 23. 3. 2010.
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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