sestanek komisije RZS za pravna vprašanja dne 29. 01. 2008

telefon:
telefaks:
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 pisarni RZS v torek, 29. januarja 2008 z začetkom ob 14. uri.

Prisotni:
- k o m i s i j a : Peter SOLAR (koordinator komisije) ter člani: Franci CVELBAR, mag. Dušan
DOUGAN in mag. Miroslav ŽABERL;
- drugi vabljeni: Borut JERŠE (predsednik RZS), Marko KORAČIN (sekretar RZS).
Odsotni člani kom.: - opr.: Cveto PRELOVEC,
- neopr.: /.
SKLEPČNOST: Od petih so prisotni štirje člani komisije. Sestanek je sklepčen.
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.

Pregled zapisnika prejšnjega sestanka in poročilo o realizaciji sklepov.
Obravnava osnutka osebne izjave – dovoljenja za obdelavo osebnih podatkov.
Obravnava osnutka Pravilnika o varstvu osebnih podatkov.
Tekoča problematika in dogovor o nadaljnjem delu.
Razno.

Dnevni red je bil soglasno sprejet.

ad 1
Pregled zapisnika prejšnjega sestanka in poročilo o realizaciji sklepov.
Pregled je opravil koordinator komisije P. Solar.
Povzetek razprave o nekaterih sklepih sestanka:
— s. 2: Smiselno bi bilo, da se najprej pripravi ogrodje pravilnika, ki bi moralo biti precej drugačno od
veljavne zasnove. Ogrodje bi pripravil F. Cvelbar, nato pa naj predsednik S. Bradeško skliče
usklajevalni sestanek. Na podlagi dogovora o temeljnem pristopu se pripravi besedilo
pravilnika.
— s. 4: Komisija ne more dajati nalog organom RZS ali zaposlenim delavcem strokovne službe, zato
naj sklep predhodno verificira UO.
— s. 6: Iz besedila na dovolilnici (dnevni ali letni) mora biti razviden cel ribolovni režim, ki velja v
revirju, za katerega je izdana dovolilnica. V nasprotnem primeru gre za kršitev pravilnika o
ribolovnem režimu. Ribolovni režim namreč predpisuje minister, manifestira pa se v ribolovni
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dovolilnici in v RGN. Morebitna strožja določila mora RD verificirati na pristojnem organu
(MKGP) in jih vpisati (zahtevati spremembo) v RGN. Če bodo RD spreminjale (zaostrovale)
pogoje ribolova mimo veljavnega pravilnika in brez soglasja MKGP, bodo imeli čuvaji med
opravljanjem čuvajske službe težave. Skladno z veljavnim pravilnikom morajo ribiči vrniti vse
ribolovne dovolilnice, kar je v praksi težko izvedljivo. Rešitev je v določitvi kavcije za vračilo
dovolilnice.
Udeleženci so se seznanili z realizacijo sklepov, nato pa so člani komisije sprejeli
sklep 1:

Pol ure pred sejo UO, ki bo 15. 2. 2008, se sestanejo S. Bradeško, P. Solar, B. Javornik in F.
Cvelbar ter pregledajo ogrodje pravilnika o priznanjih v sladkovodnem ribištvu, ki ga pripravi
Franci Cvelbar.

sklep 2:

Strokovna služba RZS naj ponovno opozori vse RD o načinu zaostrovanja ribolovnih
ureditev glede na ribolovni režim. V dopisu se priporoči tudi način obveščanja v ribolovni
dovolilnici. Predlog pripravi M. Žaberl.

sklep 3:

Komisija potrjuje zapisnik prejšnjega sestanka.

ad 2
Obravnava osnutka osebne izjave – dovoljenja za obdelavo osebnih podatkov.
Osnutek izjave so vabljeni prejelo z vabilom na sestanek. Pripravil ga je koordinator komisije P. Solar.
Brez razprave so člani komisije sprejeli
sklep 4:

Obrazec 'osebna izjava – dovoljenje za obdelavo podatkov' je potrjen in se ga po verifikaciji
na UO vpelje v uporabo v vse RD.

ad 3
Obravnava osnutka Pravilnika o varstvu osebnih podatkov.
P. Solar je pripravil osnutek pravilnika, ki so ga vabljeni prejeli z vabilom na sestanek. Ambicija
pravilnika je, da pokrije vse tri ravni organizacije in ji v popolnosti zadostuje. Pomemben je 3. člen tega
osnutka. Dopolniti 2. člen (dodati funkcionarja in osebno privolitev) in črtati 7. alineo drugega člena
osnutka (občutljivi podatki).
V širšem smislu so udeleženci ugotavljali pomen pojma 'funkcionar' in sprejeli naslednjo razlago:
»Funkcionar je oseba, ki je voljena ali imenovana na opravljanje neke naloge, vezane na mandat.«.
Po obravnavi so člani komisije sprejeli
sklep 5:

Komisija potrjuje vsebino pravilnika in izjave z spremembami iz razprave. Čistopis pripravi P.
Solar.

sklep 6:

Popravljeni pravilnik in izjavo posreduje komisija UO v verifikacijo.
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ad 4
Tekoča problematika in dogovor o nadaljnjem delu.
 14. člen vzorca za statute RD
Josip Ajd, tajnik RD Ruše, je opozoril na morebitno napako v vzorcu statuta, ki ga je pripravila RZS, in
naj bi ga RD uporabile kot podlago za priprave svojih temeljnih aktov. V 14. členu vzorca je navedeno,
da je pritožbena inštanca na izrek disciplinskega razsodišča upravni odbor RD in ne zbor članov.
V razpravi, ki je sledila, je bilo ugotovljeno, da odgovor na vprašanje ponuja 13. člen Zakona o društvih
(ZD), ki navaja, da si sme društvo določiti organe in njihove naloge po svoji presoji, vendar v okviru
veljavne zakonodaje. v opredelitvi sme navesti tudi relacije med organi, navedenimi v temeljnem aktu.
UO opravlja naloge med dvema sejama zbora članov (ali skupščine, če je RD organizirana po
pododborih) in zato lahko opravi tudi naloge drugostopenjskega disciplinskega organa. Na ta način je
lahko celo preprečeno zastaranje zadeve. Vloga UO kot drugostopenjskega organa ni sporna tudi zato,
ker disciplinske postopke začenja tožilec RD in ne UO.
sklep 7:

Sekretar RZS pošlje zapisnik komisije v RD Ruše in opozori tajnika na njeno stališče oz.
sprejeto pojasnilo.

 Standardna klasifikacija dejavnosti
AJPES je vsem ribiškim organizacijam poslal predlog o razvrstitvi po standardni klasifikaciji dejavnosti.
V predlogu so RZS in RD razvrščene v skupino 03.120 (sladkovodno ribištvo).
Sekretar M. Koračin je ugotovil, da razvrstitev v to skupino ni ustrezna, saj gre očitno za razvrščanja na
podlagi evropske delitve, ki pa v primerjavi s slovensko ni ustrezna. Zaradi tega je predlagal, da RZS in
RD kot ključno razpoznavno oznako vpišejo šifro 93.190 (druge športne dejavnosti). V to oznako spada
med drugim:





organiziranje športnih dogodkov in propagiranje športnih dogodkov,
dejavnost športnih lig, zvez ipd.,
dejavnosti v zvezi s promocijo športnih dogodkov,
dejavnosti povezane z rekreacijskim lovom in ribolovom.

Poglavje 93 sicer zajema športne in druge dejavnosti za prosti čas.
Po razpravi so člani komisije sprejeli
sklep 8:

Sekretar RZS poišče dopolnilne dejavnosti RZS in RD in pošlje na AJPES pripombo o
ustrezni razvrstitvi zveze po SKD. Dopis posreduje v vednost vsem RD, da tudi družine
oddajo vloge za ustrezno spremembo razvrstitve.

 Program upravljanja z ribolovnimi viri v celinskih vodah Slovenije
Pripombe na osnutek dokumenta so podali ustno D. Bravničarju (MKGP) in M. Bertoku (ZZRS): B.
Jerše, P. Solar in M. Koračin dne 22. 1. 2008. Izhodišče so pripombe, ki jih je oblikovala RZS dne 2. 10.
2007. Dokument od takrat ni bil deležen nobene spremembe, zaradi česar RZS vztraja pri večini že
poslanih pripomb. Tokrat je svoje pripombe poslal na RZS še M. Žaberl.
Brez razprave so člani komisije sprejeli
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sklep 9:

Sekretar RZS poskrbi, da pripombe poslane na MKGP prejmejo tudi člani komisije.

 Metodologija za vrednotenje del v RD
Koordinator kom. za pravna vprašanja P. Solar je pripravil osnutek obrazca o vrednotenju del, ki jih v
javnem interesu opravljajo ribiške družine.
Brez razprave so člani komisije sprejeli
sklep 10: Komisija predlaga, da osnutek metodologije za vrednotenje del v RD verificira UO, nato pa
ga posreduje skupščini RZS v sprejem.
 Nočni ribolov krapovcev
Vprašanje o pristojnosti RD o prepovedi nočnega ribolova je poslal na RZS Mitja Kevder, ki uvodoma
pove, da ni član nobene RD.
Brez razprave so člani komisije sprejeli
sklep 11: RZS naj se ne spušča v komuniciranje s posamezniki, ki niti niso člani katere od RD, zato
sekretarju RZS ni treba odgovoriti na zastavljeno vprašanje. Če se bo spraševalec oglasil še
enkrat, se ga napoti na MKGP.
 Ribiški kodeks in disciplinski pravilnik
Ugotovljeno je, da bi bilo smiselno, da tudi Ribiška zveza Slovenije sprejme kodeks slovenskega ribiča.
Nekatere RD so tudi predlagale, da bi RZS pripravila vzorec za Pravilnik o disciplinskem postopku.
Brez razprave so člani komisije sprejeli
sklep 12: Do naslednjega sestanka komisije pripravita osnutek etičnega kodeksa M. Žaberl, in osnutek
pravilnika o disciplinskem postopku D. Dougan.
 Status društva, ki deluje v javnem interesu
Ribiška zveza Slovenije je prejela dne 22. 10. 2007 odločbo o podelitvi statusa društva, ki deluje v
javnem interesu na področju ohranjanja narave. Odločba je dodeljena za nedoločen čas.
P. Solarja zanima, kaj predstavlja status RZS v smislu njenega nastopanja kot stranke v konkretnih
upravnih in drugih postopkih in če se je kdo izmed članov komisije doslej že ukvarjal s to problematiko.
B. Jerše je izrazil dvom, da bi bila veljavnost avtomatično prenesena na člene RZS, saj ima po
neuradnih informacijah v Slovenije tak status samo še pet društev ali društvenih zvez.
Brez razprave so člani komisije sprejeli
sklep 13: Predsednik B. Jerše in sekretar M. Koračin se pozanimata na MOP kaj predstavlja status v
smislu sodelovanja v konkretnih postopkih in kakšen je morebitni postopek, da še RD
pridobijo status društva, ki deluje v javnem interesu na področju ohranjanja narave.
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ad 5
Razno.
 Ureditev pravnega portala na spletnih straneh RZS
M. Žaberl je dal pobudo za ureditev pravnega portala na spletnih straneh RZS. Na portalu bi bili
objavljeni veljavni akti RZS, vzorci oz. podlage za enotne akte RD ter linki na zakonodajo, ki obravnava
sladkovodno ribištvo.
Brez razprave so člani komisije sprejeli
sklep 14: Komisija predlaga UO RZS, da uvrsti na spletne strani 'pravni portal'. Shemo pripravi M.
Žaberl do naslednjega sestanka komisije.

 Posvet s člani NO v RD
Kaže se potreba, da se uvede posvetovalni seminar za člane nadzornih odborov v ribiških družinah.
Brez razprave so člani komisije sprejeli
sklep 15: Komisija predlaga upravnemu odboru RZS, da obravnava pobudo o seminarju za člane
nadzornih odborov v ribiških družinah.

Sestanek je bil končan ob 1820.
Ljubljana, 7. februar 2008.
Zabeležil:
Marko KORAČIN

Koordinator pravne komisije:
Peter SOLAR, l.r.
(e- potrditev: 11. 02. 2008)

OPOMBA: Sekretar RZS objavi zapisnik na spletnih straneh zveze po verifikaciji na UO RZS.
Kopije zapisnika prejmejo: - člani komisije,
- v zapisniku zadolženi posamezniki, če nimajo e- naslova,
- arhiv RZS.
Obvestilo o objavi na spletnih straneh 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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