sestanek komisije RZS za upravljanje z ribjim življem (KUŽ) dne 13. 2. 2008

telefon:
telefaks:
E-naslov:

Ribiška zveza Slovenije
Tržaška cesta 134
1000 Ljubljana

01 256 12 94
01 256 12 95
sekretar.rzs@ribiska-zveza.si

ZAPISNIK
sestanka komisije RZS za upravljanje z ribjim življem

Sestanek je bil v pisarni Ribiške zveze Slovenije v sredo, 13. februarja 2008 z začetkom ob 11. uri.
Prisotni:
- k o m i s i j a : predsednik Milan ŠTRAUS ter člana: Dušan JESENŠEK in Ciril ZRNEC;
- drugi vabljeni: Borut JERŠE (predsednik RZS) in Marko KORAČIN (sekretar RZS).
Odsotni člani kom.: - opr.: mag. Matej LUŠTEK,
- neopr.: /.
SKLEPČNOST: Od štirih so prisotni trije člani komisije. Sestanek je sklepčen.
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Informacija o delu komisije za ribogojstvo in pospeševalno dejavnost.
Program dela Komisije za upravljanje z ribjim življem.
Stališče do Programa upravljanja z ribolovnimi viri v celinskih vodah Slovenije.
Stanje salmonidnega in ciprinidnega ribogojstva znotraj RZS.
Monitoring stanja populacij rib.
Financiranje uresničevanja programa dela Komisije za upravljanje z ribjim življem.
Razno.

Dnevni red je bil soglasno sprejet.

ad 1
Informacija o delu komisije za ribogojstvo in pospeševalno dejavnost.
Komisija se informativno seznani z zapisnikom 5. redne seje komisije za ribogojstvo in pospeševalno
dejavnost ter drugimi aktivnostmi v minulem mandatu.
Ugotovi se, da iz naslova zadnjega javnega razpisa pospeševalne dejavnosti ni popolne informacije o
stanju uresničevanja nalog – projektov in se pozove vse prejemnike nepovratnih ter povratnih finančnih
sredstev za dostavo pisnih poročil.
Po pregledu so člani komisije sprejeli
sklep 1:

Sekretar RZS pripravi pregled nedokončanih projektov, ki jih je sofinancirala RZS ter pozove
prejemnike posojil ali donacij, da pošljejo pisna poročila o stanju projektov.
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ad 2
Program dela Komisije za upravljanje z ribjim življem.
Komisija potrjuje predloženi program dela s pripombo nadaljnje opredelitve prioritete njegovega
uresničevanja in smiselne vključitve priprave izhodišč za uveljavljanje rent iz naslova posegov v vode ter
s tem trajnih izgub vodnih površin, poslabšanja življenjskih in reprodukcijskih pogojev vodnih
organizmov.
Po razpravi je komisija sprejela
sklep 2:

Predsednik M. Štraus pripravi prioriteto uresničevanja izhodišč za uveljavljanje rent iz
naslova posegov v vode.

ad 3
Stališče do Programa upravljanja z ribolovnimi viri v celinskih vodah Slovenije.
Komisija se seznani s pripombami na osnutek Programa upravljanja z ribolovnimi viri v celinskih vodah
Slovenije od dne 22. 01. 2008. S podanimi dopolnitvami se strinja.
sklep 3:

Komisija priporoča upravnemu odboru RZS, da vztraja na smiselni vključitvi predstavljenih
pripomb v nacionalni program upravljanja.

ad 4
Stanje salmonidnega in ciprinidnega ribogojstva znotraj RZS.
sklep 4:

Vzpostavi se celovita evidenca – baza podatkov hladnovodnih in toplovodnih vzrejnih
objektov v upravljanju ribiških družin, vključno z razpoložljivimi tehnično – tehnološkimi
karakteristikami, hidrološkimi podatki ter razpoložljivimi kadrovskimi resursi (odgovoren: Ciril
Zrnec v sodelovanju z ostalimi člani komisije po povodjih).

sklep 5:

Pripravijo se kriteriji izbora vzrejnih centrov in definiranja njihove vloge pri uresničevanju
vzrejnega programa, vključno z izdelavo osnov za oblikovanje predloga akta celovite pravne
ureditve področja ribogojstva v RZS (odgovoren: Dušan Jesenšek).

sklep 6:

Na osnovi rezultatov predhodnih nalog se pristopi k:
- oblikovanju vzrejnega programa RZS;
- izboru vzrejnih centrov po regijah in vrstah rib;
- povezavi vseh ribogojnic ribiških družin z vzrejnimi centri v enoten vzrejni program;
- opredelitvi podpore vzreje z razpoložljivimi kadrovskimi resursi;
- iskanju in opredelitvi internih ter eksternih virov sofinanciranja vzrejnega programa;
- pripravi pravnega akta za regulacijo nemotenega funkcioniranja sistema.

ad 5
Monitoring stanja populacij rib.
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sklep 7:

Za zagotavljanje vseh pogojev pričetka uresničevanja nalog kontinuiranega spremljanja
stanja vrst in populacij rib ter rakov v odprtih vodah Slovenije se pristopi k organizaciji
skupnega sestanka Zavoda za ribištvo Slovenije in Komisije za upravljanje z vodnim življem
(odgovoren: Borut Jerše) v cilju:
- opredelitve vloge nosilca in možnih izvajalcev monitoringa (Zavod za ribištvo Slovenije,
Ebra, Zavod za naravoslovje, IKRA, RZS,…);
- obravnave ribiških družin kot enakovrednih partnerjev;
- opredelitve predloga lokacijskega in terminskega programa bioloških inventarizacij ter
oblikovanja cenika.

sklep 8:

Komisija za upravljanje z vodnim življem RZS ugotovi možnost kontinuiranega sofinanciranja
posameznih podprojektov s strani Ministrstva za okolje in prostor ter zagotovi tekoče
publiciranje dobljenih rezultatov.

ad 6
Financiranje uresničevanja programa dela Komisije za upravljanje z ribjim življem.
sklep 9:

Komisija predlaga UO RZS, da ohrani vir in raven financiranja ukinjene komisije za
pospeševalno dejavnost (odgovoren: Borut Jerše).

sklep 10: V letu 2008 se ne objavi javnega razpisa pospeševalne dejavnosti, razpoložljiva finančna
sredstva pa se smiselno porabi za financiranje uresničevanja enkratnih in kontinuiranih
nalog iz programa dela komisije.
sklep 11: Pristopi se k iskanju eksternih virov financiranja enkratnih projektov iz naslova programa
dela in delokroga komisije (odgovoren: UO RZS, člani komisije).

ad 7
Razno.
V okviru te točke ni bilo nobene razprave.

Vsi sklepi so bili sprejeti soglasno.
Sestanek je bil končan ob 1350.

Ljubljana, 28. februar 2008.
Zabeležil:
Marko KORAČIN

Predsednik komisije:
Milan ŠTRAUS, l.r.
(e- potrditev: 13. 3. 2008)
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OPOMBA: Sekretar RZS objavi zapisnik na spletnih straneh zveze po verifikaciji na UO RZS.
Kopije zapisnika prejmejo: - člani komisije,
- v zapisniku zadolženi posamezniki, če nimajo e- naslova,
- arhiv RZS.
Obvestilo o objavi na spletnih straneh prejmejo:
- udeleženci sestanka,
- člani UO RZS,
- člani NO RZS,
- vse RD, ki uporabljajo e- pošto,
- v tem zapisniku imenovani posamezniki.
Zapis prejemnikov po elektronski pošti je v arhivu RZS.
Datum verifikacije sklepov tega zapisnika na seji UO: 11. 4. 2008.
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