Zapisnik s sestanka komisije RZS za pravna vprašanja (KPV),
ki se je sestala dne 21. 12. 2010

Ribiška zveza Slovenije

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

Tržaška cesta 134
1000 Ljubljana

ZAPISNIK
11. sestanka komisije RZS za pravna vprašanja
v tem mandatu
Sestanek je bil v torek, 21. decembra 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 člana: Robert BRATKOVIČ in Cveto
PRELOVEC;
- drugi vabljeni: Borut JERŠE (predsednik RZS), Peter SOLAR (član UO RZS zadolžen za pravno
področje) in Marko KORAČIN (sekretar RZS).
Odsotni člani kom.: - opr.: mag. Dušan DOUGAN;
- neopr.: /.
SKLEPČNOST: Od štirih so prisotni trije člani komisije. Sestanek je sklepčen.
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.

Pregled in obravnava zapisnika prejšnjega sestanka komisije ter poročilo o realizaciji sklepov.
Obravnava osnutka za Poslovnik o delu UO RZS in njegovih delovnih teles.
Obravnava Programa dela KPV za leto 2011.
Razno.

Dnevni red je bil soglasno sprejet.

ad 1
Pregled in obravnava zapisnika prejšnjega sestanka komisije ter poročilo o realizaciji sklepov.
Pregled je opravil predsednik komisije M. Žaberl. Na realizacijo sklepov so naslednje pripombe:
a) 8. sestanek 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.
sklep 1:

Sklep o pravnem delu portala RZS bo realiziran z vzpostavitvijo prenovljene spletne strani
RZS.
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– 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.  Realizacija sklepa je prestavljena na leto 2011.
– 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.  Realizacija sklepa je prestavljena na leto 2011.
b) 10. sestanek KPV, ki je bil 7. 6. 2010:
– s. 4: S. Bratkovič je prinesel na sestanek izvode predloga o noveli Pravilnika o priznanjih.  Člani
komisije ga bodo obravnavali na naslednjem sestanku.
sklep 2:

Član komisije R. Bratkovič predlog o noveli Pravilnika o priznanjih pošlje še po e- pošti
sekretarju M. Koračinu kot del gradiva za naslednji sestanek komisije. V spremnem dopisu
opiše najpomembnejše spremembe in dopolnitve, ki jih je vnesel v svoj predlog.

– s. 7: Mnoge ribiške družine v ZRD: Maribor, Pomurja in Ptuj imajo težave zaradi številnih
nedefiniranih vodnih objektov, s katerimi (sicer po dogovoru) upravljajo ribiška društva ne pa
neposredno ribiške družine.  Svetovati družinam, ki imajo težave te vrste, da najprej
organizacijsko sprejmejo taka društva v svoja članstva (kot samostojne pododbore), nato bo
šele mogoče ustrezno razglasiti obravnavane vode bodisi za ribolovne revirje (z vpisom v
RGN) bodisi za komercialne ribnike.
Po pregledu zapisnika je predsednik komisije predlagal, da komisija sprejme
sklep 3:

Komisija potrjuje zapisnik prejšnjega sestanka in poročilo o realizaciji sklepov.

ad 2
Obravnava osnutka za Poslovnik o delu UO RZS in njegovih delovnih teles.
V razpravi, v kateri so sodelovali vsi navzoči, je bilo ugotovljeno, da je predlog poslovnika dobra
podlaga za nadaljevanje postopka o sprejemu novele tega akta. Pomislek je bil glede preciziranja
relacije UO – skupščina RZS, vendar je prevladalo mnenje, da naj to poglavje obravnava novela
poslovnika o delu skupščine RZS.
Dopolnitve in spremembe:
– Skladno s predlogom P. Solarja se spremeni prvi člen.
– Naslov 8. člena se spremeni v 'sklepčnost in sprejemanje sklepov.
– Drugi odstavek 10. člena preoblikovati v zapis z alinejami in delno spremeniti besedilo 4. odstavka
tega člena.
– Brisati drugi odstavek 12. člena.
– Spremeniti besedilo obeh odstavkov 13. člena.
– Naslov 14. člena se spremeni v 'vodenje dokumentarnega in arhivskega gradiva' ter nekoliko
spremeni besedilo tega člena.
Po razpravi so člani komisije sprejeli
sklep 4:

Gradivo, ki vsebuje spremembe iz razprave, preimenovati v predlog za Poslovnik o delu UO
RZS in njegovih delovnih teles in ga posredovati v sprejem upravnemu odboru.
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ad 3
Obravnava Programa dela KPV za leto 2011.
Predlog programa je pripravil predsednik M. Žaberl. V razpravi vseh sodelujočih je bil dopolnjen z
odločitvijo, da bo komisija pripravila tudi akt o usposabljanju na tekmovalnem področju sladkovodnega
ribištva.
Po razpravi so člani komisije sprejeli
sklep 5:

Program dela KPV za leto 2011 je sledeč:
1.

2.

3.
4.

5.

Sodelovanje pri pripravi strateških dokumentov s področja sladkovodnega
ribištva, ki jih sicer pripravljajo izven RZS:
a. Program upravljanja rib;
b. Načrti ribiškega upravljanja v ribiških območjih.
Dokončanje internih pravnih aktov RZS:
a. Poslovnik o delu UO (predlog je že pripravljen za obravnavo na UO);
b. Pravila foruma (predlog je že pripravljen za obravnavo na UO);
c. Poslovnik o glasilu Ribič.
Priprava akta o ribiških vodnikih.
Priprava vzorčnih primerkov internih aktov RD:
a. Pravilnik o delu ribiško čuvajske službe;
b. Pravila ribolova;
c. Pravila za vodenje računovodstva;
d. Akt o usposabljanju – sodelovanje pri pripravi verificiranih tekmovalnih
programih.
Sodelovanje pri razreševanju odprtih sistemskih pravnih vprašanj s
področja sladkovodnega ribištva

ad 4
Razno
 Pragovi v potoku Sušica
Predsednik RD Novo mesto je zaprosil za pravno pomoč pri iskanju zakonitih možnosti za zgraditev
pragov v strugi Sušice, ki bi jih zgradili ribiči, če je mogoče brez stroškov za sodelovanje
vodnogospodarske službe, ki po svoji jurisdikciji skrbi za ta vodotok.
sklep 6:

M. Žaberl pokliče po novem letu D. Vučkoviča in mu pojasni pravne okvire.

 Možnosti za spremembe višine koncesnine v RD Ptuj
Predsednik RZS B. Jerše je opozoril na težave v RD Ptuj, ki se poleg vsega ukvarja tudi z zelo visoko
koncesnino. V preteklem obdobju sta RD Maribor in RD Idrija oddali vlogi za spremembo RGN in na ta
način uspeli znižati napovedano višino koncesnin za okoliša, s katerima upravljata. Članom KPV je
postavil vprašanje, ali ima tudi RD Ptuj realno možnost za tak postopek.
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V razpravi je bilo ugotovljeno:
– Priprava novih RGN, ki jih pripravlja ZZRS, pri čemer pa sodelujejo pristojne RD, so priložnost za
ureditev oz. vnos vseh sprememb, ki jih omogoča zakonodaja.
– Družina naj v naslednjem RGN uredi status vseh voda v okolišu.
– Sklep UO RZS je, da se v priprave na nove RGN intenzivno vključi komisija za upravljanje z vodnim
življem (KUŽ), poleg članov te komisije pa tudi posamezni ribiški strokovnjaki iz ribiške srenje, ki jih
poiščejo funkcionarji ribiških območij (ZRD ip.).
Po razpravi so člani komisije sprejeli
sklep 7:

Strokovna služba RZS naj sporoči ribiškim družinam kateri so tisti elementi RGN, ki vplivajo
na odmero višine koncesnin.

 Ribiška tekmovanja in nečlani
Z ribniki v nekaterih ribiških okoliših upravljajo ribiška društva. Nekateri njihovi člani so istočasno tudi
člani RD na teritoriju katere je ribnik, nekateri pa ne. Vprašanje, ki se zastavlja je, ali smejo na tekmah
za DP sodelovati tudi člani ribiških društev, ki niso istočasno tudi člani ribiških družin.
Brez razprave je komisija sprejela
sklep 8:

Komisija bo to dilemo obravnavala na naslednjem sestanku.

Sestanek je bil končan ob 18. uri.
Ljubljana, 3. januar 2011.
Zabeležil:
Marko KORAČIN

Predsednik komisije:
dr. Miroslav ŽABERL, l.r.
(e- potrditev: 22. 4. 2011)

Priloga: Predlog Poslovnika o delu UO RZS in njegovih delovnih teles z dat. 21. 12. 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: 27. 5. 2011.
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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