Zapisnik s sestanka komisije RZS za pravna vprašanja (KPV),
ki se je sestala dne 15.10. 2014

Ribiška zveza Slovenije

Leto 2011:

Tržaška cesta 134
1000 Ljubljana

ZAPISNIK
8. sestanka komisije RZS za pravna vprašanja
v tem mandatu
Sestanek je bil v sredo, 18. februarja 2015, 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 in Martin KAROLI;
- drugi vabljeni: Igor Miličič (sekretar);
Opravičili:
- člani komisije: Franc Polič in Martin Povše
- drugi vabljeni: dr. Miroslav Žaberl (predsednik)
SKLEPČNOST: Od petih so prisotni trije člani komisije. Sestanek je sklepčen.
Dnevni red:
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Pregled zapisnika 7. seje in poročilo o realizaciji sklepov
Informacija o aktivnostih med obema sejama:
- uveljavljanje škode na ribah zaradi naravnih nesreč,
- problematika vodnih povračil,
- pripombe na program upravljanja rib in okoljska poročila,
- izdajanje računov za ribolovne dovolilnice,
- pobuda za izdajo vezane knjige računov z ribolovno dovolilnico.
Obravnava poročila o delu komisije za leto 2014
Obravnava programa dela za leto 2015
Obravnava vzorca Pravilnika o delu ribiško-čuvajske službe
Razno
- cenik storitev intervencijskih odlovov
ad 1

Pregled zapisnika
Predsednik P. Solar predstavi zapisnik in poroča o realizaciji sprejetih sklepov. Vsi sklepi, razen sklepa
št. 9, za katerega je bila zadolžena strokovna služba, so bili v celoti realizirani.
sklep 1:

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

Informacija o aktivnostih med obema sejama
Predsednik komisije je navzočim predstavil aktivnosti posameznih članov komisije med obema sejama
ter vsebino in razloge za dopise, ki so bili na teme:
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-

uveljavljanje škode na ribah zaradi naravnih nesreč,
problematika vodnih povračil,
pripombe na program upravljanja rib in okoljska poročila,
izdajanje računov za ribolovne dovolilnice,
pobuda za izdajo vezane knjige računov z ribolovno dovolilnico

posredovani v ribiške družine oziroma na MKGP in MOP. Po razpravi, v kateri ni imel nihče pripombe na
njihovo vsebino so sprejel:
sklep 2:

Komisija se je seznanila z aktivnostmi članov komisije med obema sejama in posredovanimi
dopisi.

sklep 3: Član komisije Jože CEPEC prouči procesne možnosti RZS oziroma RD (pritožba na vlado
oziroma upravni spor) po potrditvi programa upravljanja rib na podlagi 46. člena ZVO.
sklep 4: Sekretar RZS na podlagi pisnega mnenja, ki ga je pripravil član komisije Franc Polič,
posreduje odgovor pobudniku za izdelavo vezane knjige računov z ribolovno dovolilnico
Mihu Bertoku.
ad 3
Obravnava poročila o delu komisije za leto 2014
Predsednik komisije je navzočim predstavil poročilo o delu komisije za pravna vprašanja za leto 2014.
Na njegovo vsebino v razpravi ni bilo pripomb. Sprejet je bil
sklep 5: Komisija poročilo o svojem delu posreduje v obravnavo UO RZS.
ad 4.
Obravnava programa dela komisije za leto 2015
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, kot sledi:
-

priprava pripomb na predlog Programa upravljanja rib in okoljska poročila ter udeležba na
razpravi ob njunih javnih predstavitvah (Solar);

-

posredovanje stališča in usmeritev RD do izdajanja računov pri prodaji ribolovnih dovolilnic v
povezavi z vezano knjigo računov (Polič);

-

priprava predloga sprememb in dopolnitev Pravilnika o ribolovnem režimu (Povše);

-

obravnava vzorca Pravilnika o delu ribiško-čuvajske službe (Polič);

-

primerjava ribolovnih režimov na mejnih rekah Slovenije in Hrvaške (Solar);

-

priprava vzorcev pogodb med RD in strokovnimi delavci v ribištvu :
 gospodar,
 ribiški čuvaj,
 izvajalec elektroribolova in
 ribogoje (Polič, sodeluje Cepec);
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-

spremljanje upravnih in sodnih postopkov, v katerih so sprožena redna in izredna pravna sredstva
(vsi člani komisije);

-

nadaljevanje neposrednega sodelovanja s Pravno-informacijskim centrom nevladnih organizacij
in iskanje pomoči, podpore in pravnih sredstev na področju varstva okolja, narave in varovanja
interesov sladkovodnega ribištva (Solar) ;

-

neposredna pomoč RD pri urejanju splošnih aktov, poslovanju organov RD in finančnem
poslovanju (Polič);

-

posredovanje stališč in nasvetov ter strokovna pomoč RD, ki izpostavijo konkretno pravno
problematiko (vsi člani komisije);

-

spremljanje priprave predpisov s področja narave, okolja in sladkovodnega ribištva ter
zagotavljanje ustrezne odzivnosti (Povše).

Sklep 6: Komisija sprejema svoj program dela za leto 2015 in ga posreduje v nadaljnjo obravnavo UO
RZS.
ad 5
Obravnava vzorca Pravilnika o delu ribiško-čuvajske službe
Zaradi odsotnosti člana komisije Franca Poliča je predsednik komisije navzoče seznanil s potekom
priprave vzorca Pravilnika o delu ribiško čuvajske službe in njegovo vsebino, na katero so posredovali
pisne pripombe predsednik RZS, ki jih je pripravljavec gradiva za tokratno sejo že upošteval, na zadnjo
verzijo pa je pisno pripombo tik pred sejo posredoval še član komisije Martin Povše, član komisije Jože
Cepec pa je svojo pripombo ustno predstavil na seji.
Sklep 7: Prvi odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi: »Naloge ribiškega čuvaja lahko opravlja
član RD na podlagi pogodbe o zaposlitvi oziroma na podlagi pogodb civilnega prava.«
Sklep 8: Predsednik komisije s pripombami seznani nosilca naloge Franca Poliča, ki bo pravilnik
dokončno uskladil še s predsednikom RZS, tako dopolnjen vzorec pa nato komisija potrdi še na
korespodenčni seji.
Sklep 9: Strokovna služba od RD, ki imajo zaposlene ribiške čuvaje, pridobi obstoječe vzorce pogodb.
ad 6
Razno
Pod to točko so člani komisije obravnavali:
-

cenik storitev intervencijskih odlovov

Predsednik komisije je navzoče seznanil z dopisom VGP d.d. Kranj, ki RZS prosi zaradi različnih cen, ki
jih določata ARSO oziroma RZS, za specifikacijo cene ure uporabe elektroagregata ter s cenikom in
smernicam za zaračunavanje storitev ribiških družin pri gradbenih in drugih posegih v vodna telesa, ki
ga je sprejel UO RZS na seji 18.09.2009. V razpravi so člani jasno izpostavili stališče, da ARSO nima
nobene pravne podlage za določanje cen storitev ribiškim upravljavcem, smernice, ki jih je sprejela RZS
in posredovala RD pa naj bi služile poenotenju cen storitev v RD.
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Sklep 10: Strokovna služba posreduje VGP Kranj pisen odgovor, v katerem družbo seznani s stališčem
RZS, hkrati pa jih seznani tudi s stališčem vodstva MOP, ki so ga izrazili na sestanku
09.02.2015, da ne obstaja pravna podlaga za cenik, ki ga je Urad za vode ARSO 9.9.2911
po elektronski pošti posredoval javnim gospodarskim službam.
-

odškodnina zaradi obratovanja hidro energetskih objektov in naprav

Član komisije Jože Cepec je izpostavil problem uveljavljanja škode, ki nastaja zaradi obratovanja verige
elektrarn na Dravi, ki je DEM ne namerava več plačevati. Razprava je nakazala, da problem obstaja
praktično na vseh hidroenergetskih objektih, zato so člani komisije sprejeli
Sklep 11: Član komisije Jože Cepec bo problematiko podrobneje proučil in poskušal poiskati in
utemeljiti pravni temelj za uveljavljanje povzročene škode ribiškemu upravljanju zaradi
obratovanja hidroenergetskih objektov.
Vsi sklepi so bili sprejeti soglasno. Sestanek je bil končan ob 17.55 uri

Ljubljana, 22. februarja 2015.
Zabeležil:
Peter Solar

Predsednik komisije:
Peter SOLAR
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