Zapisnik s sestanka komisije RZS za pravna vprašanja (KPV),
ki se je sestala dne 20. 11. 2013

Ribiška zveza Slovenije

Leto 2011:

Tržaška cesta 134
1000 Ljubljana

ZAPISNIK
5. sestanka komisije RZS za pravna vprašanja
v tem mandatu
Sestanek je bil v sredo, 12. februarja 2014, 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, Jože CEPEC in Martin
KAROLI;
- drugi vabljeni: dr. Miroslav ŽABERL (predsednik RZS), Igor Miličič (sekretar);
Opravičili:
- člani komisije: Martin Povše
- drugi vabljeni: .
SKLEPČNOST: Od petih so prisotni štirje člani komisije. Sestanek je sklepčen.
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pregled zapisnika 4. seje in poročilo o realizaciji sklepov
Obravnava poročila o delu komisije v letu 2014
Obravnava programa dela komisije v letu 2014 in dogovor o zadolžitvah
Obravnava pripomb na spremembe Zakona o vodah
Obravnava pripomb na spremembe Zakona o ohranjanju narave
Razno:
- dopis RD Lendava
ad 1

Pregled zapisnika
Predsednik P. Solar predstavi zapisnik in poroča o realizaciji sprejetih sklepov. Vsi sklepi, razen sklepa
št. 5 (predlog sprememb pravilnika o ribolovnem režimu), so realizirani v celoti. Prav tako sta F. Polič in
P. Solar uskladila tudi vzorec pravilnika o finančno materialnem poslovanju, ki je bil objavljen skupaj z
drugimi vzorci.
sklep 1:

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

Obravnava poročila o delu komisije v letu 2013
Članom komisije je P. Solar predstavil poročilo o delu komisije, ki so ga člani prejeli tudi v pisni obliki za
sejo. Poleg v letnem načrtu opredeljenih nalog je komisija ali pa njeni posamezni člani opravila še vrsto
drugih nenačrtovanih nalog in opravil. Delo komisije je pohvalil tudi predsednik RZS. V razpravi člani
niso imeli pripomb na poročilo in sprejeli.
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sklep 2:
RZS .

Komisija sprejema poročilo o delu v letu 2013 in ga posreduje v nadaljnjo obravnavo UO
ad 3

Obravnava programa dela komisije v letu 2014
Članom komisije je P. Solar predstavil program dela komisije, ki so ga člani dobili tudi v gradivu za sejo.
V razpravi na njegovo vsebino ni bilo pripomb, člani pa so se dogovorili za to, kdo bo nosilec
posamezne naloge in roku njene izvedbe, kot sledi:
-

-

seznanitev s stališči MKO do pisno izpostavljene pravne problematike RZS v decembru 2013 ter
priprava potrebnih reakcij in aktivnosti v RZS (Solar in vsi člani komisije takoj po prejemu
odgovora);
priprava pripomb za predloga sprememb zakona o vodah in zakona o ohranjanju narave (vsi člani
februar);
priprava predloga sprememb in dopolnitev Pravilnika o ribolovnem režimu (Martin Povše do
konca marca);
priprava predloga sprememb Pravilnika o organizaciji strokovne službe (Povše do konca marca)
priprava obrazcev - pripomočkov za vodenje disciplinskih postopkov (Cepec do konca marca);
priprava predloga sprememb Pravilnika o finančno materialnem poslovanju RZS (Polič do konca
marca);
usposabljanje tožilcev in članov disciplinskih sodišč (Cepec – Polič v roku, ki ga po določila
komisija za usposabljanje);
priprava vzorcev pogodb med RD in strokovnimi delavci v ribištvu - gospodar, ribiški čuvaj,
izvajalec elektroribolova in ribogojec (Polič do konca maja);
priprava vzorca Pravilnika o delu ribiško-čuvajske službe (Polič do konca junija);
sodelovanje pri nadaljevanju usposabljanja na temo posegov v ribiški okoliš(Solar po programu
komisije za usposabljanje;
spremljanje upravnih in sodnih postopkov, v katerih so sprožena redna ali izredna pravna
sredstva (Solar – permanentno);
vzpostavitev neposrednega sodelovanja s Pravno-informacijskim centrom nevladnih organizacij in
iskanje pomoči, podpore, pravnih sredstev in možnosti pravne pomoči na področju
sladkovodnega ribištva, varstva okolja in narave (problematika vodnih soglasij, okoljevarstvenega
soglasja in okoljevarstvenega dovoljenja, naravovarstvenega dovoljenja, gradbenega dovoljenja
in vodnih pravic (Solar - permanentno);
posredovanje stališč in nasvetov ter strokovna pomoč RD, ki izpostavijo konkretno pravno
problematiko (vsi člani komisije po dogovoru s predsednikom – permanentno);
spremljanje priprave predpisov s področja narave, okolja in sladkovodnega ribištva ter
zagotavljanje ustrezne odzivnosti (Povše – permanentno).

sklep 3: Komisija sprejema svoj program dela za leto 2014 in ga posreduje v nadaljnjo obravnavo UO
RZS.
ad 4. in ad 5
Obravnava pripomb na spremembe Zakona o vodah in Zakona o ohranjanju narave.
Solar je navzočim predstavil pripombe, ki jih je pripravil na predlog sprememb Zakona o vodah,
nanašajo pa se na opredelitev ribiškega upravljanja in posebne rabe vode, nedosledno uporabo pojmov
vodne pravice in posebne rabe vode, spremljanje oziroma merjenje odvzetih vodnih količin; merila in
pogoje za pridobitev vodne pravice in postopek izdaje vodnega soglasja v primerih, ko le-to predstavlja
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edino dovoljenje za poseg v prostor. Člane je tudi seznanil, da iz RD doslej še ni prejel nobene
pripombe, da problematiko ohranjanje narave še usklajuje s predsednikom komisije za naravovarstvo in
ekologijo in jih zaprosil, da mu do ponedeljka 17.02.2014 posredujejo še sami morebitne sugestije.

Sklep 4:
P. Solar oblikovane pripombe posreduje do ponedeljka 17.02.2014 strokovni službi, ki jih
uporabi pri usklajevanju z LZS in PZS oziroma do postavljenega roka posreduje MKO.

ad 6
Razno
Pod to točko so člani komisije obravnavali:
-

RD Lendava – zaprosilo za mnenje o ustreznosti statuta

P. Solar je seznanil člane komisije z zaprosilom za mnenje o ustreznosti statuta, ki ga je na RZS
posredovala RD Lendava, F. Polič pa jih je seznanil z organizacijo RD in spornimi določbami v statutu.
sklep : F. Polič v imenu komisije pripravi pisen odgovor in ga posreduje strokovni službi, ki ga
posreduje RD Lendava.
Vsi sklepi so bili sprejeti soglasno. Sestanek je bil končan ob 18.45 uri

Ljubljana, 12. februarja 2014.
Zabeležil:
Peter Solar

Predsednik komisije:
Peter SOLAR
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