Zapisnik s sestanka komisije RZS za pravna vprašanja (KPV),
ki se je sestala dne 07. 08. 2013

Ribiška zveza Slovenije

Leto 2011:

Tržaška cesta 134
1000 Ljubljana

ZAPISNIK
3. sestanka komisije RZS za pravna vprašanja
v tem mandatu
Sestanek je bil v sredo, 7. avgusta 2013, 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: Franc POLIČ, Martin POVŠE,Jože
CEPEC in Martin KAROLI,
- drugi vabljeni: dr. Miroslav ŽABERL (predsednik RZS);
Opravičili:
- člani komisije:
- drugi vabljeni: prdsednik RZS
/.
SKLEPČNOST: Od petih so prisotni vsi člani komisije. Sestanek je sklepčen.
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.

Pregled zapisnika 2. seje in poročilo o realizaciji sklepov
Realizacija programa dela v prvem poletju 2013
Obravnava novega vzorca statuta RD
Obravnava vzorca pogodbe o zaposlitvi
Razno:
-

pobuda za proučitev 18. člena Pravilnika o rib. režimu (Povše)

-

informacija o vrstah in vsebini postopkov, v katere smo uspeli vključiti nekatere RD
(Solar)
realizacija programa dela v 2. poletju 2013

-

Dopolnjen dnevni red glede na vabilo (dodatna točka 4, četrta pa postane peta) je bil sprejet soglasno.
ad 1
Pregled zapisnika
Predsednik P. Solar predstavi zapisnik in poroča o realizaciji sprejetih sklepov. Vsi sklepi, razen sklepa
št. 7, so realizirani.
sklep 1:

Prisotni člani so se seznanili z realizacijo sklepov in na vsebino zapisnika niso imeli pripomb
ad 2

Realizacija programa dela v prvem poletju 2013
Člani komisije so se seznanili s pisnim poročilom, ki ga je pripravil in predstavil predsednik komisije.
Povedal je, da je poročilo že predstavil na zadnji seji UO. Člani niso imeli predlogov za dopolnitev.
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ad 3
Obravnava novega vzorca statuta RD .
Člani komisije so se seznanili s predlogom osnutka vzorca statuta za RD, ki ga je pripravil in predstavil
F. Polič in skozi razpravo posredovali pripravljavcu konkretne predloge in pripombe za dopolnitev. S
pripravo dokončnega predloga vzorca naj bi komisija zaključila do novembra, ko bodo pripravljeni tudi
vzorci pravilnikov, ki predstavljajo konkretizacijo statutarnih določb (pravilnik o kandidacijskem
postopku, poslovnik o delu zbora članov, disciplinski pravilnik in pravilnik o finančno materialnem
poslovanju).
sklep 2: Član komisije F. Polič na podlagi posredovanih pripomb oblikuje nov osnutek vzorca in ga še
pred obravnavo na naslednji seji komisije posreduje ponovno v pripombe vsem članom komisije.
sklep 3: P. Solar posreduje F. Poliču vzorce pravilnikov (razen finančnega), ki se že uporabljajo v RD.

ad 4
Obravnava vzorca pogodbe o zaposlitvi
Člani so se seznanili s predlogom pogodbe o zaposlitvi, ki jo je pripravil in predstavil M. Povše. V
razpravi so sprejeli
sklep 4: Sprejmejo se pripombe k 1., 4., 5., 6.,7., 8., 9. in 10. členu pogodbe, ki jih M. Povše vnese v
predlog in tako dopolnjenega komisija posreduje v nadaljnjo uporabo predsedniku RZS oziroma UO. M.
Povše v nadaljevanju na tej osnovi pripravi še osnutke pogodb za druga delovna mesta v strokovni
službi.
ad 5

Razno
Pod to točko so člani komisije obravnavali:
-

pobudo za proučitev 18. člena Pravilnika o rib. režimu in sprejeli

sklep 5: Komisija ocenjuje pobudo RD Novo mesto za utemeljeno, zato bo član komisije M. Povše
pripravil predlog za spremembo pravilnika o ribolovnem režimu z ustrezno obrazložitvijo , ki ga bo RZS
posredovala na MKO.
-

informacija o vrstah in vsebini postopkov, v katere smo uspeli vključiti
nekatere RD

Pod to točko je P. Solar seznanil člane komisije o pravnih postopkih in problematiki po RD, v katere so z
neposredno pomočjo vpeti člani komisije: RD Mozirje: pritožba na odločbo in tožba na upravno sodišče,
ker se RD ne priznava statusa stranke v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja; RD Grosuplje:
pritožba na odločbo o zavrnitvi izdaje vodnega soglasja za poseg v vodno zemljišče z utemeljitvijo, da je
izdaja vodnega soglasja pogojena s pridobitvijo vodne pravice na ribniku, ki je predmet koncesije za
upravljanje grosupeljskega ribiškega okoliša; RD Ljubno: neposredna pomoč in uveljavljanje aktivnega
statusa stranke v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja za urejanje poplavne varnosti Luč; RD
Voglajna, RD Celje in RD Brestanica: neposredna pomoč in opozarjanje na vključevanje v postopek
pridobivanja okoljskega soglasja – poplavna varnost MO Celje in gradnja HE Brežice.
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Člane je tudi seznanil, da je RZS v mesecu juliju na ARSO ponovno vložila vlogo za dovolitev posega v
zavarovano živalsko vrsto – velikega kormorana z enakimi teritorialnimi in količinskimi zahtevami kot
preteklo leto s tem, da je vlogi tokrat priložen tudi pregled drstišč, ki ga je pripravil ZZRS.
-

realizacija programa dela v 2. poletju 2013

Člani komisije bodo nadaljevali z delom po zastavljenem letnem programu in pripravili še vzorce
pravilnikov, ki so opredeljeni pod 3. točko.

Vsi sklepi so bili sprejeti soglasno. Sestanek je bil končan ob 1920.

Ljubljana, 7. avgusta 2013.
Zabeležil:
Peter Solar

Predsednik komisije:
Peter SOLAR

Po verifikaciji predsedujočega kopije zapisnika v e- verziji prejmejo:
- člani komisije,
- člani UO,
- v zapisniku zadolženi posamezniki,
- arhiv RZS.
OPOMBA: Strokovna služba RZS objavi zapisnik na spletnih straneh zveze po seznanitvi na seji UO.
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