Zapisnik s sestanka komisije RZS za pravna vprašanja (KPV),

ki se je sestala 13.2.2017

Ribiška zveza Slovenije
Tržaška cesta 134
1000 Ljubljana

Leto 2011:

ZAPISNIK
13. sestanka komisije RZS za pravna vprašanja
v tem mandatu
Sestanek je bil v ponedeljek 13. februarja 2017 z začetkom ob 16. uri v pisarni Ribiške zveze Slovenije,
Ljubljana, Tržaška cesta 134.
Prisotni:
-komisija:
- drugi vabljeni:

Peter SOLAR (predsednik komisije) ter člani: Franc Polič in Jože CEPEC;
- drugi vabljeni: dr. Miroslav Žaberl (predsednik) mag. Igor Miličič (sekretar);

Opravičili:

- člani komisije: Martin Povše

SKLEPČNOST:

Od petih so prisotni trije člani komisije. Sestanek je sklepčen.

Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pregled zapisnika 12. seje in poročilo o realizaciji sklepov
Informacija o aktivnostih med obema sejama
Obravnava poročila o delu komisije za leto 2016
Ocena sodelovanja z odvetniško pisarno
Stališča do programa dela komisije za leto 2017 oziroma naprej
Vzorec statuta RD – člen 14
Razno
- Odločba o posegu v zavarovano živalsko vrsto,

AD 1
Pregled zapisnika 12. seje in poročilo o realizaciji sklepov.
Predsednik komisije predstavi zapisnik in vsebine prejšnje seje ter poroča o realizaciji sprejetih sklepov. V
razpravi je bilo ugotovljeno, da na vsebino zapisnika ni pripomb, kot tudi da so bili sklepi pretekle seje realizirani.
Sprejet je bil:
sklep 1: člani komisije potrjujejo vsebino zapisnika pretekle seje in poročilo realizacije sklepov.
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AD 2
Informacija o aktivnostih med obema sejama.
Predsednik komisije je prisotna člana informiral o kritiki predlaganem sklepu MOP za sprejetje na ravni Vlade RS
s katerim se bi določilo osnove za vodno povračilo. Prvič je bila določeno povračilo vode za izvajanje ribolova na
podlagi koncesijske pogodbe. Ta točka je bila izpuščena, kar P. Solar ocenjuje za uspeh.
sklep 2: prisotni člani komisije so se seznanili z aktivnostmi komisije med sejama.

AD 3
Obravnava poročila o delu komisije za leto 2016.
Poročilo o delu komisije je bilo članom komisije podano v pisni obliki. P. Solar se je zahvalil članoma komisije F.
Poliču in J. Cepcu za pomoč pri pripravi pisnih izdelkov, ki jih je izdala pravna komisija. Oba prisotna člana in
predsednik RZS dr. Žaberl so podano poročilo ocenili kot korektno.
sklep 3: komisija soglasno potrjuje poročilo o delu pravne komisije za leto 2016.
AD 4
Ocena sodelovanja z odvetniško pisarno.
Sekretar RZS je podal poročilo o rabi Odvetniške pisarne Stušek s strani RD in RZS: pisarna je od sklepa
pogodbe do danes obravnavala pet primerov iz posameznih RD in dveh pobud o zakonitosti ki jih je podala RZS.
Stroški do trenutka zasedanja komisije znašajo 3142 eur. Predsednik komisije P. Solar ugotavlja da posamezne
RD odvetniško pisarno premalo koristi, vedno pogostejši pa bodo primeri kot se je pokazal pri RD Celje, kjer je
pravna pomoč tudi za zaščito odgovornosti vodstva RD. Pravna komisija je za vse pobude o zakonitosti
odvetniški pisarni promptno pošiljala vsa relevantna gradiva Vsi prisotni so ugotovili, da je pogodbena cena zelo
ugodna, predsednik RZS dr. Žaberl je povedal, da je bil odnos korekten tudi z možnostjo koriščenja
neizkoriščenih pavšalov za plačilo priprave ene od pobud RZS. Pristni ugotavljajo, da
Sklep 4: komisija ocenjuje sodelovanje z odvetniško pisarno Stušek kot dobro, predlaga pa da se pred
podaljšanjem pogodbe ponovno izvedejo pogovori z pisarno glede pogojev zastopanja.
Sklep 5: strokovna služba ponovno pošlje po e-pošti okrožnico vsem RD in ZRD o rabi Odvetniške
pisarne Stušek.

AD 5
Stališča do programa dela komisije za leto 2017 oziroma naprej
Predsednik komisije je predlagal stališča do programa dela komisije, ki temeljijo v prizadevanjih za rešitev
glavnih pravnih problemov za slovensko ribištvo ki so;
- vprašanje dolgoročnega upravljanja kormoranov,
- rešitev problematike dvojne finančne obremenitve RD ter,
- aktivnosti za preprečevanje škode oziroma uveljavljanje škode zaradi obratovanja hidroenergetskih objektov
- kontinuirano pravno ozaveščanje vseh RD o potencialnih problemih pravne narave, ki bi lahko posegali v ribiško
upravljanje.
Po razpravi je bil sprejet
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sklep 6: člani komisije so potrdili predlagano vsebino stališč programa dela komisije v letu 2017 in
naprej.
AD 6
Vzorec statuta RD – člen 14.
Popravek 14. in 17. člena vzorca statuta je pripravil član komisije F. Polič. Prisotni so se strinjali s popravkom,
zato je bil sprejet
sklep 7: sekretar objavi popravljen vzorec statuta na spletni strani RZS.

AD 7
Razno.
Odločba o posegu v zavarovano živalsko vrsto
Na dolgoročni program upravljanja s populacijo kormorana s strani MOP je dogovorjeno, da večino osnutka
odgovora RZS pripravi komisija za naravovarstvo in ekologijo. Člani komisije se strinjajo da morajo RD vložiti
svoje pripombe kot samostojni pravni subjekti, na katerih vloge mora MOP ustrezno odzvati se. Člani komisije
ugotavljajo da je bila pritožba DOPPS podana po osebi, ki ni zakoniti zastopnik ali od njega pooblaščena oseba.
sklep 8: strokovna služba RZS pozove tiste RD, ki želijo širjenja območja plašenja in odstrela kormorana
na njihovem ribiškem okolišu, naj same kot najboljše poznavalke svojih RGN podajo strokovne
pripombe na osnutek MOP.
sklep 9: odvetniška pisarna Stušek preuči možnosti odškodninske odgovornosti države zaradi njenega
nefunkcioniranja pri reševanju problema kormorani-ribe.
sklep 10: vsi člani komisije se po svojih močeh potrudijo najti nove člane s pravnim znanjem.
Predsednik RZS je izrazil svoje zadovoljstvo nad zelo kvalitetnim delom komisije, ki se je srečevala z operativnimi
problemi in jih redno in učinkovito reševala. V znak zahvale je prisotnim članom komisije podelil knjigo Popolni
ribič.

Vsi sklepi so bili sprejeti soglasno. Sestanek je bil končan ob 18.30 uri.
Ljubljana, 13. februarja 2017
Zabeležil:
Igor MILIČIĆ

Predsednik komisije:
Peter SOLAR

Po verifikaciji predsedujočega kopije zapisnika v e- verziji prejmejo:
- člani komisije,
- člani UO,
- v zapisniku zadolženi posamezniki,
- arhiv RZS.
OPOMBA: Strokovna služba RZS objavi zapisnik na spletnih straneh zveze po seznanitvi na seji UO.
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