Zapisnik sestanka komisije RZS za pravna vprašanja (KPV)

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

Ribiška zveza Slovenije
Tržaška cesta 134
1000 Ljubljana

ZAPISNIK
6. sestanka komisije RZS za pravna vprašanja
Sestanek je bil v pisarni RZS v sredo, 17. decembra 2008, z začetkom ob 16. uri.

Prisotni:
- k o m i s i j a : dr. Miroslav ŽABERL (predsednik komisije) ter člana: Franci CVELBAR 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.
5.

Pregled zapisnika in poročilo o realizaciji sklepov prejšnjega sestanka.
Obravnava osnutka Pravilnika o priznanjih.
Problematika internih aktov RZS s področja ribiških tekmovanj.
Pregled realizacije programa dela za leto 2008 in obravnava predloga programa dela za leto 2009.
Razno.

Dnevni red je bil soglasno sprejet.

Ad 1
Pregled zapisnika in poročilo o realizaciji sklepov prejšnjega sestanka.
Pregled je opravil predsednik komisije M. Žaberl. Na realizacijo sklepov so naslednje pripombe:
–
–
–
–
–
–
–

s. 3:
s. 4:
s. 5:
s. 8:
s. 12:
s. 15:
s. 16:

Na MKGP in na Min. za pravosodje poslati urgenco.
Na MOP poslati urgenco.
Počakati na odgovor z MOP (po urgiranju) in realizirati sklep takoj po prejetem odgovoru.
Poklicati vse RD in jih povprašati o tem ali so oddali vloge za imenovanja ribiških čuvajev.
Realizacija tega sklepa bo obravnavana na naslednji seji komisije.
Realizirati do 10. 1. 2009.
Spletno stran pravnih aktov razdeli urednik B. Pijanmanov po Žaberlovi strukturi. Med objave
dodati Deklaracijo o mejnih vodah in Pravilnik o varstvu osebnih podatkov.
– s. 19: Poslati poziv o dostavi dokumentacije za včlanitev v RZS v Rib. društvo Črni graben.
– s. 21: Predsednik Jerše pripravi vzorec oz. vsebinske predpostavke za usposabljanje 'ribiški vodnik'.
Po verifikaciji se zaprosi kom. za usposabljanja za nadaljnji postopek.
s.
22:
Dopis
inšpekciji pošlje urednik spletne strani I. Holy in zaprosi za odgovor do konca januarja
–
2009.
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Po pregledu so člani komisije sprejeli
sklep 1:

Komisija potrjuje zapisnik prejšnjega sestanka in poročilo o realizaciji sklepov.

sklep 2:

Komisija predlaga, da začnemo s postopkom uskladitve deklaracije o mejnih delih voda z
veljavno zakonodajo na področju ribištva obeh držav ter določili Sporazuma o prometu in
sodelovanju (SOPS).

sklep 3:

Strokovna služba RZS naj do sredine januarja 2009 poskrbi za realizacijo nerealiziranih
sklepov prejšnjega sestanka komisije.
Ad 2

Obravnava osnutka Pravilnika o priznanjih.
To točko komisija prestavlja na naslednji sestanek.

Ad 3
Problematika internih aktov RZS s področja ribiških tekmovanj.
O namenu točke dnevnega reda je poročal član UO P. Solar. Poudaril je, da je bila na seji UO izrečena
potreba, da tekmovalne komisije delujejo ažurno. Prisotne je seznanil z napovedanim sestankom
koordinacije tekmovalnih komisij, ki ji UO spreminja ime na 'tekmovalna komisija', dosedanje
tekmovalne komisije pa bodo podkomisije te komisije.
Posebej je izpostavil dve stališči UO:
– RD je lahko izvajalka tekme za DP, ne pa organizatorica, ker tekme organizira RZS, ter
– tekmovalec mora biti član RD za katero tekmuje.
Po podanem poročilu so člani komisije sprejeli
sklep 4:

Komisija je seznanjena z informacijo P. Solarja in poziva Bojana Javornika, predsednika
koordinacije tekmovalnih dejavnosti oz. predsednika (nove) tekmovalne komisije, da TK čim
prej pripravi vsebinski osnutek novega tekmovalnega pravilnika.

sklep 5:

V zadevi 'Žolnir' RZS odgovori Ribiški družini Ruše, da mora njihov organ postopati v skladu
z akti RD.

Ad 4
Pregled realizacije programa dela za leto 2008 in obravnava predloga programa dela za leto 2009.
O realizaciji programa sta poročala P. Solar in M. Žaberl. Po razpravi, ki je sledila, so člani komisije
sprejeli
sklep 6:

Komisija predlaga UO, da naloge delovne skupine za obravnavanja zakonskih in
podzakonskih aktov prenese na komisijo za pravna vprašanja.
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sklep 7:

Komisija predlaga, da RZS pošlje na MKGP dopis s pobudo, da se delovna skupina MKGP
za zakonske in podzakonske akte čim prej sestane in obravnava predloge naslednjih
podzakonskih aktov, ker želi RZS aktivno sodelovati v nastajanju teh aktov.

sklep 8:

Komisija predlaga predsedniku RZS, da skliče arbitražo RZS z namenom, da se opravi
ustanovni sestanek in da predsednik arbitraže začne s pripravami na oblikovanje pravilnika o
arbitraži.

sklep 9:

M. Žaberl povpraša komisijo za usposabljanja v ribištvu ali je smiselno pripraviti celovit
interni akt o usposabljanju članstva RD.

Plan dela komisije za leto 2009 je priloga tega zapisnika.

Ad 5
Razno.
 Koncesijske pogodbe
RD so prejele predloge koncesijskih pogodb. Smiselno bi bilo, da RZS pošlje Službi Vlade RS za
zakonodajo prošnjo za tolmačenje 7. in 12. člena koncesijskih pogodb.
RD je potrebno opozoriti, da podrobno pregledajo vsebino 3. člena zlasti karto z vrisanimi mejami
okoliša in revirji ter izračunano višino koncesnine za revirje okoliša. Navedbe naj primerjajo s potrjenimi
RGN. Morebitne pripombe naj sporočijo na MKGP.
Če so RD dale vloge za komercialne ribnike, ti ne smejo biti navedeni v prilogi pogodbe.
Ne glede na morebitne pripombe naj RD podpišejo pogodbe v predvidenih osmih dneh od prevzema
pošiljke.
Po razpravi so člani komisije sprejeli
sklep 10: Sekretar RZS pripravi dopis, v katerem opozori RD na določene dele pogodbe. Strokovna
služba ga razpošlje vsem RD.
sklep 11: RZS pošlje pisno zaprosilo Službi Vlade RS za zakonodajo o mnenju glede 3. stavka 7.
člena in zadnjega stavka 12. člena. Določili teh dveh delov pogodb pomenita prevzemanje
obveznosti, ki ob podpisu pogodbe niso znane nikomur.
sklep 12: B. Jerše zaprosi odvetnika Tomaža Petroviča za mnenje o koncesijski pogodbi.

Sestanek je bil končan ob 1845.
Ljubljana, 9. januar 2009.
Zabeležil:
Marko KORAČIN

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

(e- potrditev: 22. 1. 2009)
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OPOMBA: Sekretar RZS objavi zapisnik na spletnih straneh zveze po verifikaciji na UO RZS.
Kopije zapisnika prejmejo: -

člani komisije,
s tem zapisnikom zadolženi posamezniki,
člani UO RZS,
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: 30. januar 2009.
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PROGRAM DELA KOMISIJE ZA PRAVNE ZADEVE RZS ZA LETO 2009

1.

Dokončanje internih pravnih aktov RZS:
- Poslovnik o delu UO (Koračin, Cvelbar)
- Akt o arbitraži (Jerše, Dougan)
- Pravilnik o priznanjih (Bradeško, Cvelbar, Solar)
ROK: februar 2009

2.

Dokončanje zahteve za oceno ustavnosti in zakonitosti nekaterih določil ZSRib in Uredbe o
koncesijah in zahteve za spremembe ribolovnega režima
(Koordinatorji: Žaberl, Solar in Jerše)
ROK: februar 2009

3.

Pravna ureditev sistema in nomotehničnih vsebin internih pravnih aktov s področja ribiških
tekmovanj
(Koordinator: Solar)
ROK: marec 2009

4.

Priprava akta o fundaciji in priprava pogodbe s tehničnim muzejem
(Koordinatorja: Prelovec in Solar)
ROK: maj 2009

5.

Priprava akta o ribiških vodnikih
(Koordinatorji: Žaberl, Prelovec, Jerše)
ROK: junij 2009

6.

Uskladitev vsebin Deklaracije o športnem ribolovu na mejnih delih voda Slovenije in Hrvaške
(Koordinatorji: Žaberl, Jerše, Solar)
ROK: november 2009
dr. Miroslav Žaberl
predsednik komisije
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