Zapisnik s sestanka komisije RZS za pravna vprašanja (KPV),
ki se je sestala dne 07. 11. 2012

Ribiška zveza Slovenije

Leto 2011:

Tržaška cesta 134
1000 Ljubljana

ZAPISNIK
1. sestanka komisije RZS za pravna vprašanja
v tem mandatu
Sestanek je bil v sredo, 7. oktobra 2012, z začetkom ob 16. uri v pisarni Ribiške zveze Slovenije,
Ljubljana, Tržaška cesta 134.
Prisotni:
- k o m i s i j a : Peter SOLAR (predsednik komisije) ter člani: Jože CEPEC, Martin KAROLI, Franc
POLIČ in Martin POVŠE;
- drugi vabljeni: dr. Miroslav ŽABERL (predsednik RZS);
Opravičili:

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

SKLEPČNOST: Od petih so prisotni vsi člani 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 P. Solar predstavi vse udeležence sestanka. V nadaljevanju se predstavijo vsi člani
komisije.
sklep 1:

Komisija je konstituirana.

ad 2
Smernice za delo komisije v mandatu 2012 – 2017.
Člane komisije je pozdravil predsednik RZS dr. Miroslav Žaberl in v kratkem predstavil njegov pogled na
delo komisij v novem mandatu.
Povedal je, da od članov komisije pričakuje:
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-

poznavanje problematike sladkovodnega ribištva in s tem povezan pravni suport na področju
zakonodaje in podzakonskih predpisov, pri programu upravljanja rib, odpreti pa bo potrebno tudi
sporazum o sodelovanju s Hrvati,

-

servisiranje RD na pravnem področju, predvsem promptno odzivanje na izkazane probleme, ki
ga bo potrebno nadgraditi v ustrezno pravno pomoč,

-

sodelovanje pri usposabljanju vodstev RD, pri čemer je potrebno koristiti tudi medija kot sta
spletna stran in revija Ribič,

-

priprava vzorčnih primerov pravnih aktov za potrebe RD

V razpravi je bil izražen dvom v cilj vzpostavitve pravne pisarne, ki bi zagotavljala permanentno pravno
pomoč ribiškim družinam, izražena je bila potreba po usklajenem delovanju s komisijo za ekologijo in
naravovarstvo ter komisijo za usposabljanje, potreba po spremembi procedure za uveljavljanje škode
po ribojedih pticah, problematika posegov v okolje, dejstvo, da še vedno nimamo licenciranega
sodnega izvedenca za področje sladkovodnega ribištva. Člani so se dogovorili, da je potrebno čimveč
kontaktiranja in reševanja problemov po elektronski pošti.
Po razpravi je komisija sprejela
sklep 2:

Komisija sprejema predlog smernic dela za mandat 2012 – 2017.

sklep 3:

Člani komisije pripravijo predloge za program dela za mandat 2012 – 2017 do 18. novembra
2012.

ad 3
Sprejem predloga programa o delu komisije v letu 2012.
Predlog programa za delo komisije do konca leta je predstavil predsednik komisije P. Solar.
–
–
–
–
–
–

pravilnik o glasilu Ribič – hitrost sprejemanja - sprejeti ga mora skupščina RZS, pripombe RD
podajo do 15. decembra 2012, potem pa jih pregledajo vsi člani pravne komisije,
problem neskladnosti Zakona o društvih in statuta RZS. Preveriti na Ministrstvu za notranje zadeve
– odgovor v pisni obliki,
program upravljana rib,
kormorani – odločbe še vedno ni,
servisiranje ribiških družin na pravnem področju,
pravni spletni portal – člani naj ga pregledajo in podajo pripombe.

Po razpravi je komisija sprejela:
sklep 4:

Člani komisije sprejemajo predlog programa dela do konca leta 2012.

sklep 5:

Člani komisije bodo skrbeli za naslednja področja:
pokriva član
komisije

področje
načrtovanje in posegi v prostor

P. Solar

vodne pravice in koncesije

M. Povše

ribojede ptice

M. Karoli
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škode in odškodnine

J. Cepec

društvena problematika in finančno poslovanje

F. Polič

ad 4
Razno
Elektronski naslovi in telefonske številke članov komisije za pravna vprašanja:
ime in priimek
Peter SOLAR
Jože CEPEC
Martin KAROLI
Franc POLIČ
Martin POVŠE

funkcija
preds.
član
član
član
član

elektronski naslov
solarji@telemach.net
joze.cepec@sodisce.si
martin.karoli@siol.net
franc.polic@siol.net
tipovse@gmail.com

osebni tel.
041 628 117
041 262 724
041 642 328
041 775 885
041 972 939

član RD
Šempeter
Radlje
Murska Sobota
Ormož
Radeče

V okviru te točke dnevnega reda komisija ni sprejela nobenega sklepa.

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

Ljubljana, 14. november 2012.
Zabeležila:
Marinka GRADIŠEK

Predsednik komisije:
Peter SOLAR, l.r.
(e-potrditev: 19.11.2012)

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.
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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