Zapisnik s sestanka komisije RZS za pravna vprašanja (KPV),
ki se je sestala dne 21. 05. 2014

Ribiška zveza Slovenije

Leto 2011:

Tržaška cesta 134
1000 Ljubljana

ZAPISNIK
6. sestanka komisije RZS za pravna vprašanja
v tem mandatu
Sestanek je bil v sredo, 21. maja 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, Martin
POVŠE in Martin KAROLI;
- drugi vabljeni: dr. Miroslav ŽABERL (predsednik RZS), Igor Miličič (sekretar);
Opravičili:
- člani komisije:
- drugi vabljeni:
SKLEPČNOST: Od petih so prisotni vsi člani komisije. Sestanek je sklepčen.
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pregled zapisnika 5. seje in poročilo o realizaciji sklepov
Obravnava odgovora MKO na izpostavljeno problematiko RZS in dogovor o nadaljnjih aktivnosti na
področju pravne problematike.
Seznanitev s sodbo Vrhovnega sodišča v zadevi MHE Kolenc in dogovor o nadaljnjih aktivnosti.
Obravnava predloga sprememb Pravilnika o organizaciji, delovnih razmerjih in plačah v RZS.
Informacija o pripravi predloga sprememb in dopolnitev Pravilnika o ribolovnem režimu.
Obravnava dopisa RD Murska Sobota na temo deregistracije tekmovalcev v SŠR in sprejem
ustreznega stališča.
Obravnava dopisa MKO – opozorila RD Bled na neizpolnjevanje predpisanih pogojev
koncesionarja pri izvajanju ribiškega upravljanja.
Razno.
ad 1

Pregled zapisnika
Predsednik P. Solar predstavi zapisnik in poroča o realizaciji sprejetih sklepov. Vsi sklepi so bili
realizirani v celoti. Ustrezno realiziramo tudi sprejeti program dela. Med obema sejama je komisija
korespodenčno obravnavala še predlog Pravilnika o finančno materialnem poslovanju RZS in ga
posredovala UO RZS, ki ga je tudi potrdil.
sklep 1:

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

Obravnava odgovora MKO na izpostavljeno problematiko RZS in dogovor o nadaljnjih aktivnosti
na področju pravne problematike
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Člani komisije so se seznanili z odgovorom MKO na izpostavljeno problematiko in se strinjali, da v
večini ne ponuja odgovorov, ki bi zadovoljili ribiče oziroma ne bi zahtevali njihovega nadaljnjega
angažiranja. Po razpravi so sprejeli
sklep 2:

Predsednik komisije v sodelovanju s predsednikom KNE za UO RZS pripravi pisna stališča
do prejetega odgovora, s katerimi se nato seznani RD in se jih javno objavi na spletni strani
RZS.

Sklep 3: Strokovna služba RZS do naslednjega sestanka komisije pridobi podatke o vseh vodnih telesih –
stoječih vodah, ki so s koncesijo podeljena v ribiško upravljanje, pa RD za njih imajo ali bi morale
imeti še vodno pravico, za katero plačujejo ali bi morale plačevati še vodno povračilo..

ad 3
Seznanitev s sodbo Vrhovnega sodišča v zadevi MHE Kolenc in dogovor o nadaljnjih aktivnostih
Članom komisije je Jože Cepec predstavil sodbo, ki jo je v revizijskem postopku v zadevi MHE Kolenc
izdalo Vrhovno sodišče Slovenije, katere bistvo je ugotovitev, da se revizija zavrne, ker sodišče
ugotavlja in presoja, da ZSRib ni zakon, iz katerega bi izhajala neposredna pravna korist RD za
sodelovanje v gradbenih postopkih, prav tako pa tudi noben drug predpis ne določa take neposredne
pravne koristi »ribiških koncesionarjev« za sodelovanje v postopkih izdaje gradbenega dovoljenja. Gre
za prvo sodbo te vrste. Po razpravi je komisija sprejela:
sklep 4: Strokovna služba RZS naj sodbo pošlje v vednost ZZRS z apelom, da se v vseh gradbenih
postopkih, v katerih je vključen kot soglasodajalec, odziva ažurno in v sodelovanju z RD, ki
upravlja konkretni ribiški okoliš .
sklep 5:

Predsednik komisije v sodelovanju z PIC nevladnih organizacij pripravi pobudo za
spremembo ZSRib v smeri jasno definiranega pravnega interesa RD, ko gre za kakršnekoli
posege v ribiški okoliš.

sklep 6:

Komisija bo tudi v prihodnje vzpodbujala udeležbo RD v postopkih, ki predstavljajo gradbeni
ali drug poseg v ribiški okoliš, pa zanj ni potrebno gradbenega dovoljenja (dovoljenje za
poseg v naravo, vodno soglasje) in po potrebi preverjala zakonitost odločitev na instancah
po pravni poti.
ad 4.

Obravnava predloga sprememb Pravilnika o organizaciji, delovnih razmerjih in plačah v RZS
Povše in Solar sta navzočim predstavila realizacijo 3. sklepa 4. seje KPV, ki zaradi uskladitve z
Zakonom o delovnih razmerjih zahteva spremembo priloge pravilnika, ki določa odpovedni rok delavcev
strokovne službe. Potrebno ga je skrajšati iz 3 na 2 meseca.

Sklep 7:

Komisija sprejema predlog sprememb priloge 1 Pravilnika o organizaciji, delovnih razmerjih
in plačah v RZS in ga posreduje v nadaljnji postopke UO RZS.
ad 5

Informacija o pripravi predloga sprememb in dopolnitev Pravilnika o ribolovnem režimu
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Martin Povše je člane informiral o pripravi predloga sprememb in vsebinah ter se opravičil za krajšo
zamujanje.
Sklep 8: Predlog sprememb bo za obravnavo Povše pripravil do 20.06.2014.

ad 6
Obravnava dopisa RD Murska Sobota na temo deregistracije tekmovalcev v SŠR in sprejem
ustreznega stališča
Člani komisije so se seznanili s korespnodenco, ki je na temo registracije tekmovalcev in poznejše želje
po deregistraciji potekala med RD Murska Sobota in strokovno službo RZS ter sprejeli:
Sklep 9: Ravnanje strokovne službe je bilo v skladu z veljavnim Pravilnikom o sladkovodnem športnem
ribolovu. Pravilniku primerno je potrebno organizirati tudi delo v RD. Če RD Murska Sobota
meni, da je interni akt neživljenski, lahko pristojnim organom RZS posreduje pobudo oziroma
predlog za njegovo spremembo.
ad 7
Obravnava dopisa MKO – opozorila RD Bled na neizpolnjevanje predpisanih pogojev
koncesionarja pri izvajanju ribiškega upravljanja
Člani komisije so se seznanili z opozorilom, ki ga je MKO poslalo RD Bled zaradi določb njihovega
statuta, ki predstavljajo omejevanje članstva in s tem kršitev 30. Člena ZSRib in koncesijske pogodbe, z
zahtevo po spremembi statuta in grožnjo, da bo v nasprotnem primeru sprožilo postopek za odvzem
koncesije. Argumente, ki ne dovoljujejo takšnega ravnanja, je podrobneje predstavil Polič. Po razpravi je
komisija sprejela:
Sklep 10: Omejevanje članstva ni v skladu z ZSRib in podpisanimi koncesijskimi pogodbami. Pisno
mnenje komisije naj strokovna služba posreduje RD Bled.
Sklep 11: RZS mora opozoriti MKO na neustrezno ureditev, ki ob zelo omejenih naravnih virih – ribah
zahteva povsem odprto članstvo v RD, kar lahko privede do absurdnih situacij zlasti v RD, ki
upravljajo z najkvalitetnejšimi ribiškimi okoliši.
ad 8
Razno
Pod to točko so člani komisije obravnavali:
-

Sestanek RZ Slovenije – SRS Hrvaške

Predsednik RZS je člane komisije seznanil s sestankom, ki je med RZS in HSRS potekal na Hrvaškem
in sprejetimi dogovori. Predsednik KPV je iz tega naslova prevzel zadolžitev za primerjavo predpisov, ki
določajo ribolovni režim na mejnih rekah in ugotavljanje razlik, na kar bomo opozorili pristojne institucije.
-

Usposabljanje na temo vodenja disciplinskih postopkov

Sekretar in člana komisije Cepec – Polič so uskladili organizacijo in termine usposabljanja odgovornih
za vodenje disciplinskih postopkov. Prvo usposabljanje bo 7.6. 2014 v Lukovici za člane RD iz osrednje
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in zahodne Slovenije ter Dolenjske z Belo Krajino, v jesenskem terminu pa v Mariboru za člane RD iz
vzhodnega dela države.
Vsi sklepi so bili sprejeti soglasno. Sestanek je bil končan ob 18.45 uri

Ljubljana, 2. junija 2014.
Zabeležil:
Peter Solar

Predsednik komisije:
Peter SOLAR
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