Zapisnik s sestanka komisije RZS za pravna vprašanja (KPV),
ki se je sestala dne 7. 6. 2010

Ribiška zveza Slovenije

telefon:
01 256 12 94
telefaks: 01 256 12 95
e- naslov: sekretar.rzs@ribiska-zveza.si

Tržaška cesta 134
1000 Ljubljana

ZAPISNIK
10. sestanka komisije RZS za pravna vprašanja
v tem mandatu
Sestanek je bil v ponedeljek, 7. junija 2010, z začetkom ob 16. uri v pisarni RZS, Ljubljana, Tržaška
cesta 134.
Prisotni:
- k o m i s i j a : dr. Miroslav ŽABERL (predsednik komisije) ter člani: Franci CVELBAR, mag. Dušan
DOUGAN in Cveto PRELOVEC;
- drugi vabljeni: Borut JERŠE (predsednik RZS), Peter SOLAR (član UO RZS zadolžen za pravno
področje), Marko KORAČIN (sekretar RZS) in Robert BRATKOVIČ (kandidat za člana
KPV).
Odsotni člani kom.: - opr.: /;
- neopr.: /.
SKLEPČNOST: Od štirih so prisotni štirje člani komisije. Sestanek je sklepčen.
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.

Pregled zapisnika prejšnjega sestanka komisije in poročilo o realizaciji sklepov.
Obravnava predloga sprememb Pravilnika o priznanjih.
Obravnava predloga Poslovnika o delu UO RZS in njegovih delovnih teles.
Razno.

Dnevni red je bil soglasno sprejet.

ad 1
Pregled zapisnika prejšnjega sestanka komisije in poročilo o realizaciji sklepov.
Pregled je opravil predsednik komisije dr. M. Žaberl. Na realizacijo sklepov so nekatere pripombe. Med
razpravo so člani komisije sprejeli tudi sklepe.
Pregled nerealiziranih sklepov 8. sestanka KPV, ki je bil 12. 5. 2009:
– s. 5: Sestanek med dr. M. Žaberlom in urednikom spletnega portala B. Pijanmanovim je bil
realiziran, na spletni strani RZS pa še vedno ni pravnega dela portala RZS.  B. Pijanmanov
je sporočil, da je spletna stran RZS v celoviti prenovi, zato pravni del portala še ni
vzpostavljen.
– s. 9: P. Solar v sodelovanju z dr. M. Žaberlom pripravi vzorčni primerek za Pravilnik RD o ribiškočuvajski službi. Vzorec pošlje strokovna služba RZS vsem RD, sekretar pa ga objavi na
spletni strani RZS.  Prestavljeno na naslednje leto.
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– s. 10: Sekretar M. Koračin pokliče člana komisije F. Cvelbarja, da pošlje za dr. M. Žaberla Pravila
RD Novo mesto o izvajanju ribolova. Dr. Žaberl pripravi osnutek za Pravila RD o izvajanju
ribolova do naslednjega sestanka KPV.  M. Žaberl je prejel Pravila RD Novo mesto o
izvajanju ribolova; osnutek za Pravila RD o izvajanju ribolova bo pripravil do jeseni.
M. Žaberl ugotavlja, da so realizirani vsi sklepi 9. sestanka KPV, ki je bil 3. 11. 2009.
Po pregledu zapisnika je predsednik komisije predlagal, da komisija sprejme
sklep 1:

Čim prej naj zadolženi realizirajo še nerealizirane sklepe 8. sestanka.

sklep 2:

Komisija potrjuje zapisnik prejšnjega sestanka in poročilo o realizaciji sklepov.

ad 2
Obravnava predloga sprememb Pravilnika o priznanjih.
B. Jerše, ki je predsednik komisije za priznanja v sladkovodnem ribištvu (KPR), je povedal, da je imela
komisija problem pri odobritvi predloga za podelitev plakete Ivana Franketa predsedniku ene od RD, ki ji
predlaganec predseduje že skoraj 20 let, nikoli pa ni bil funkcionar RZS in celo tudi ZRD ne. Komisija je
takrat odločila, da upošteva določila pravilnika, kakršen pač je, zato predlaganemu priznanje ni bilo
podeljeno. Si je pa KPR zadala cilj, da s pomočjo KPV oblikuje dopolnitev pravilnika, ki bo omogočala
izvedbo takih ali podobnih težav.
V razpravi je bilo med drugim ugotovljeno, da ni smiselno predlagati upravnemu odboru in skupščini
prenovo pravilnika, pač pa sprejem pravilnika o spremembi pravilnika. V tem smislu je treba spremeniti
besedili 10. in 11. člena (omilitev kriterijev). Zaradi tiskarskega škrata velja spremeniti še 14. člen
(izpustiti letnico 20). R. Bratkovič predlaga spremembo še nekaterih drugih členov, kar pa komisija v
razpravi zavrne.
Po razpravi so člani komisije sprejeli
sklep 3:

Komisija predlaga upravnemu odboru, skupščini RZS predlaga v sprejem Pravilnik o
spremembi Pravilnika o priznanjih. Osnutek, ki vsebuje spremembo določil 10. 11. in 14.
člena, pripravi M. Koračin, verificira pa ga P. Solar.

sklep 4:

Zaradi potrebe po celoviti prenovi pravilnika R. Bratkovič pripravi predlog novele pravilnika.
Rok: do naslednjega sestanka komisije.

ad 3
Obravnava predloga Poslovnika o delu UO RZS in njegovih delovnih teles.
Skladno s sklepom komisije je osnutek poslovnika pripravil F. Cvelbar že 28. 5. 2009.
Po temeljiti razpravi o posameznih členih osnutka, je komisija na predlog predsednika M. Žaberla
sprejela
sklep 5:

Čistopis Poslovnika o delu UO RZS in njegovih delovnih teles pripravita F. Cvelbar in M.
Koračin do naslednjega sestanka komisije.
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ad 4
Razno
 Status ribiških čuvajev, ki niso več člani nobene RD
M. Koračin je prisotne opozoril, da je bilo ugotovljeno, da kar nekaj ribiških čuvajev, ki so jih RD lani
prijavile na MKGP za opravljanje čuvajske službe v njihovih okoliših in so prejeli nove čuvajske izkaze,
letos ni obnovilo članstva v (nobeni) RD. Prisotni so ocenili, da ni nujno, da je ribiški čuvaj član ribiške
organizacije, zato je komisija sprejela
sklep 6:

Ribiški čuvaji niso dolžni obnavljati članstva po tem, ko prejmejo z MKGP ustrezen komplet
čuvajskih izkazov (znak in izkaznico).

sklep 6a (dodan na seji UO): RD s takimi ribiškimi čuvaji lahko prekinejo pogodbe in predlagajo MKGP
razrešitev čuvaja ter zahtevajo imenovanje drugega kandidata na podlagi hkratnega
predloga RD.
 Vodno dovoljenje za revir, ki je v RGN
M. Koračin je prisotne seznanil z dopisom ZRD Pomurja v katerem naproša KPV za tolmačenje zahteve
lokalnih skupnosti na njihovem področju, katere so izposlovale pritisk, ki ga na RD izvaja okoljski
inšpektor in zahteva, da RD vložijo zahtevke za izdajo vodnih dovoljenj tudi za tiste ribnike, ki jih imajo
evidentirane v RGN in ne zgolj za komercialne ribnike.
Prisotni so ocenili, da na podlagi prejetega dopisa ni mogoče svetovati, zato je komisija sprejela
sklep 7:

Strokovna služba RZS naj pridobi kopijo dokumenta z zahtevkom za vodno dovoljenje za
objekt, ki je vpisan v RGN ter ga pošlje predsedniku M. Žaberlu.

 Odškodnine za elektroodlove
Nekatera VGP so začela zavračati račune RD, ki so jim jih poslale za opravljene elektroodlove rib na
podlagi njihovih naročil.
Komisija meni, da so VGP dolžna plačati naročene odlove na podlagi obligacijskega zakonika in je
zavračanje računov gospodarski oz. finančni prekršek.
V okviru te zadeve komisija ni sprejela nobenega sklepa.
 Kadrovski spremembi
Član Komisije F. Cvelbar je pred časom poslal na UO predlog za razrešitev s funkcije. Obravnavo
predloga je UO zadržal.
Predsednik komisije M. Žaberl se je posvetoval s primernimi kandidati za člana in se dogovoril s članom
RD Žiri R. Bratkovičem, da se vključi v delo komisije.
Brez razprave je komisija sprejela

3/4

Zapisnik s sestanka komisije RZS za pravna vprašanja (KPV),
ki se je sestala dne 7. 6. 2010

sklep 8:

Komisija se zahvaljuje svojemu članu Franciju Cvelbarju za dolgoletno in nesebično
sodelovanje ter ga naproša za morebitne nasvete tudi v prihodnje.

sklep 9:

Komisija predlaga, da UO RZS imenuje v KPV člana RD Žiri Roberta Bratkoviča.

Sestanek je bil končan ob 19. uri.
Po sestanku so se prisotni zadržali še ob poslovilnem druženju z bivšim članom komisije Francijem
Cvelbarjem.

Ljubljana, 23. junij 2010.
Zabeležil:
Marko KORAČIN

Predsednik komisije:
dr. Miroslav ŽABERL, l.r.

(e- potrditev: 17. 11. 2010)

Priloga: Osnutek Poslovnika o delu UO RZS in njegovih delovnih teles z dat. 7. 9. 2010.

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: 26. 11. 2010.
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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