sestanek komisije RZS za pravna vprašanja dne 23. 10. 2007

telefon:
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E-naslov:

Ribiška zveza Slovenije
Tržaška cesta 134
1000 Ljubljana

01 256 12 94
01 256 12 95
sekretar.rzs@ribiska-zveza.si

ZAPISNIK
sestanka komisije RZS za pravna vprašanja
Sestanek je bil v domu ribičev RD Šempeter v torek, 23. oktobra 2007 z začetkom ob 17. uri.
Prisotni:
- k o m i s i j a : Peter SOLAR (koordinator komisije) ter člana: Franci CVELBAR in mag. Miroslav
ŽABERL;
- drugi vabljeni: Borut JERŠE (predsednik RZS).
Odsotni člani kom.: - opr.: Stanislav BRADEŠKO (poročevalec), Marko KORAČIN,
- neopr.: mag. Dušan DOUGAN, Cveto PRELOVEC.
SKLEPČNOST: Od petih so prisotni trije člani komisije. Sestanek je sklepčen.
Dnevni red:
1. Obravnava osnutka pravilnika o usposabljanju ribiških pripravnikov in opravljanju ribiških izpitov. (M.
2.
3.
4.
5.

Žaberl)
Obravnava osnutka pravilnika o priznanjih RZS. (S. Bradeško)
Obravnava programa dela RZS 2007 - 2012 na pravnem področju.
Dogovor o nadaljnjem delu in zadolžitvah posameznih članov.
Razno.

Dnevni red je bil soglasno sprejet.

ad 1
Obravnava osnutka pravilnika o usposabljanju ribiških pripravnikov in opravljanju ribiških izpitov.
Mag. Miroslav Žaberl je na kratko predstavil osnutek pravilnika, nakar so bile obravnavane pripombe, ki
sta jih pisno posredovala član UO RZS Tonček KOSI in sekretar RZS Marko KORAČIN ter ustno člana
komisije Franci CVELBAR in Peter SOLAR (sprememba pravne podlage za izdajo pravilnika; črtanje
pojmov enakopraven, polnopraven; preimenovanje kandidata v ribiškega pripravnika; imenovanje
inštruktorjev; črtanje privolitve za vodenje evidence; davčna številka; širitev prevoznih stroškov in
nadomestila tudi na inštruktorje; objava in veljavnost pravilnika)
sklep 1:

Posredovane pripombe pripravljalec vključi v osnutek pravilnika, razen predloga, da se briše
privolitev kandidatov v 15. členu. Odločitev, da se namesto davčne številke v evidence
vnaša EMŠO, bo po razgovoru s sekretarjem RZS, predlagana UO RZS.
ad 2

Obravnava osnutka pravilnika o priznanjih RZS.
Predsednik delovne skupine za pripravo Pravilnika o priznanjih Stane Bradeško je na dan sestanka
sporočil sekretarju RZS, da ne bo prišel na sestanek komisije in zahteva umik te točke z dnevnega reda,
ker se še ni uspel srečati s članoma delovne skupine, da bi osnutek vsebinsko dodelali. V razpravi, v
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kateri so sodelovali vsi udeleženci in ki ni posegala v predlagane spremembe, se je izoblikovalo
stališče, da je obravnavani pravilnik potreben tolikšnih sprememb, da je potrebno pripraviti povsem
novega.
sklep 2:

Koordinator pravne komisije naj na seji UO RZS predlaga, da se v delovno skupino za
pripravo osnutka Pravilnika o priznanjih, ki jo je imenovalo že bivše predsedstvo RZS,
mandat pa ji je bil podaljšan tudi na 1. seji UO RZS, vključi še člana pravne komisije Francija
Cvelbarja.
ad 3

Obravnava programa dela RZS 2007 - 2012 na pravnem področju.
Koordinator pravne komisije je udeležencem sestanka predstavil predlog programa dela 2007 - 2012 na
pravnem področju, ki je bil v različnih segmentih vključen v skupen program dela. V razpravi, v kateri so
na predlog mag. Žaberla sodelovali vsi udeleženci, se je izoblikovalo stališče, da bi bilo smiselno v
program vključiti tudi pravno pomoč RD v smislu pregleda njihovih ključnih pravnih aktov in opozoril na
morebitno potrebo po njihovi prilagoditvi veljavni zakonodaji ali po poenotenju.
sklep 3:

Člani komisije se strinjajo s predlogom programa 2007 – 2012 na pravnem področju in UO
RZS predlagajo, da v 5. točko predloga Programa dela – RZS v funkciji servisa ribiških
družin vključi tudi ponudbo pravne pomoči pri prilagajanju njihovih pravnih aktov veljavni
zakonodaji.
ad 4

Dogovor o nadaljnjem delu in zadolžitvah posameznih članov.
V okviru te točke so udeleženci obravnavali 18. točko predloga Programa dela RZS, ki zajema seznam
internih predpisov, ki jih mora pripraviti RZS. Dogovorili so se, da bodo za pripravo začetnega
delovnega gradiva za obravnavo na komisiji UO RZS predlagali naslednje zadolžitve:
Pravilnik o vodenju evidenc in varovanju osebnih podatkov – zadolžen koordinator komisije Solar;
Pravilnik o strokovnem usposabljanju ribičev – zadolžen član komisije mag. Žaberl;
Pravilnik o arbitraži – o zadolžitvi se dogovorijo člani arbitraže;
Pravilnik o priznanjih – zadolžen član komisije Cvelbar;
Poslovnik o delu UO – zadolži se sekretarja RZS;
Pravilnika o tekmovanjih (kasting, sladkovodni športni ribolov) ter pravila o tekmovanjih v lovu rib –
zadolži se podpredsednika RZS;
- Kriteriji za višino članarine drugih društev in organizacij ter posameznikov, katerih dejavnost je
povezana z ribištvom – zadolži se računovodkinjo RZS.

-

sklep 4:

Predlog zadolžitev se posreduje v dokončno odločitev UO RZS in arbitraži.
ad 5

Razno.
 Uredba o koncesijah za izvajanje ribiškega upravljanja:
Porajajo se dileme o neskladnosti uredbe z zakonom o sladkovodnem ribištvu, ki nastajajo zaradi še
vedno neznanih metodologij o oblikovanju faktorjev za posamezen ribolovni revir in kategorizacije
ribolovnih revirjev ter dejstva, da naj bi bila višina dajatve po uredbi vezana na obdobje veljavnosti RGN
ne pa na obdobje 30 let, za kolikor se naj bi po zakonu dodeljevala koncesija.
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sklep 5:

Komisija predlaga UO RZS, da zaprosi zunanjo inštitucijo za presojo skladnosti Uredbe o
koncesijah za izvajanje ribiškega upravljanja z Zakonom o sladkovodnem ribištvu.

 Dnevne ribolovne dovolilnice:
Izdaja novih blokov; zaloga dosedanjih obrazcev je pošla.
sklep 6:

Komisija ocenjuje, da je v skladu z 22. členom Zakona o sladkovodnem ribištvu za
podrobnejšo vsebino in obliko ribolovne dovolilnice pooblaščen minister, zato je sama ne bo
spreminjala.

Sestanek je bil končan ob 1915.
Preserje, 23. oktober 2007.
Zabeležil:
Peter SOLAR

Koordinator pravne komisije:
Peter SOLAR, l.r.

OPOMBA: Sekretar RZS objavi zapisnik na spletnih straneh zveze.
Kopije zapisnika prejmejo: - člani komisije,
- v zapisniku zadolženi posamezniki, če nimajo e-naslova,
- arhiv RZS.
Elektronske izvode prejmejo: -

udeleženci sestanka,
člani UO RZS,
člani NO RZS,
vse RD, ki uporabljajo E-pošto,
v tem zapisniku imenovani posamezniki.

Zapis prejemnikov po elektronski pošti je v arhivu RZS.
Datum verifikacije zapisnika na seji UO: 15. februar 2008.
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