Zapisnik s sestanka komisije RZS za pravna vprašanja (KPV),
ki se je sestala dne 12. 5. 2009

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
8. sestanka komisije RZS za pravna vprašanja
v tem mandatu
Sestanek je bil v pisarni RZS v torek, 12. maja 2009, 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: Franci CVELBAR in Cveto
PRELOVEC;
- drugi vabljeni: Borut JERŠE (predsednik RZS), Peter SOLAR (član UO RZS zadolžen za pravno
področje)
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 zapisnika s prejšnje seje komisije. (Koračin)
Obravnava osnutka Pravilnika o delu stalne arbitraže pri RZS. (Dougan)
Obravnava osnutka Poslovnika o delu upravnega odbora. (Cvelbar)
Razno.

Dnevni red je bil soglasno sprejet.

Ad 1
Pregled zapisnika in poročilo o realizaciji sklepov prejšnjih sestankov.
Pregled je opravil predsednik komisije dr. M. Žaberl. Na realizacijo sklepov so nekatere pripombe. Med
razpravo so člani komisije sprejeli tudi sklepe.
 Zapisnik komisije z dat. 11.11.2008:
– s. 4: Na MOP poslati konkretnejši predlog o reševanju problematike 'kormoran – ribe'.
Na sestanku s predstavniki MOP smo se dogovorili, da se po tem vprašanju srečamo z
Janezom Kastelicem.
sklep 1:

Predsednik Borut Jerše se dogovori za sestanek z Janezom Kastelicem.

– s. 8: Poklicati vse RD in jih povprašati o tem, ali so oddale vloge za imenovanje ribiških čuvajev.
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Člani komisije so bili enotnega mnenja, da bi bilo potrebno še enkrat opozoriti MKGP, da so
po ZSRib dolžni imenovati čuvaje, pa tega še niso storili.
sklep 2:

Strokovna služba pripravi dopis, v katerem ponovno opozorimo MKGP na nezakonito stanje
pri imenovanju ribiških čuvajev. Vsebino dopisa uskladi z predsednikom komisije dr. M.
Žaberlom.

– s. 16: Na portal dodati Deklaracijo o športnem ribolovu na mejnih delih voda Slovenije in Hrvaške z
aneksom ter Pravilnik o varstvu osebnih podatkov z obema izjavama.
sklep 3:

Strokovna služba poskrbi, da bosta oba dokumenta objavljena najkasneje do 20. maja 2009.

– s. 21: dr.M. Žaberlu predsednik B. Jerše pošlje izhodišča programa za ribiške vodiče.
sklep 4:

Predsednik B. Jerše pošlje predsedniku komisije izhodišča programa za ribiške vodiče do
30. maja 2009.

sklep 5:

O vsebini pravnega dela portala RZS, ki kljub dogovoru in sprejetim sklepom KPV v letu
2008 še vedno ni urejen skladno s sprejetim organigramom, se dogovorita neposredno dr.
M. Žaberl in urednik spletnega portala B. Pijanmanov. Marko Koračin poskrbi za koordinacijo
srečanja.

 Zapisnik komisije z dat. 19. 3. 2009:
– s. 5: Komisija predlaga dodatno poglavje o vsebini in obliki priznanja zunanjim sodelavcem.
Peter Solar je poročal članom komisije o razpravi na UO. UO je sprejel osnutek Pravilnika o priznanjih
RZS in pooblastil KPV, da ustrezno dopolni osnutek Pravilnika in oblikuje predlog vsebine sklepa o
vsebini in obliki jubilejnih listin. Hkrati je sprejel odločitev, da ostanemo s priznanji znotraj RZS. Peter
Solar je predstavil oblikovne rešitve za jubilejne listine za RD in posameznike in obvestil člane KPV, da
se bo srečal z oblikovalcem, ki bo pripravil opis.
sklep 6:

Komisija bo o dokončnem manjkajočem besedilu predloga Pravilnika o priznanjih RZS
sklepala korespondenčno.

– s. 6: Komisija sprejema v vednost osnutek pravil foruma RZS. Temeljna lastniška, statusna in
finančna vprašanja naj doreče UO RZS.
Predsednik B. Jerše je poročal članom komisije o razpravi na UO RZS.
sklep 7:

Komisija bo o osnutku pravil foruma razpravljala ponovno, ko bo UO razčistil vsebinska
vprašanja o delovanju foruma in bo na osnovi teh sklepov KIS predložil KPV nov osnutek
pravil.

– s. 7: Komisija predlaga UO, da doreče okvire vzpostavitve ustanove zlasti: smisel, namen in
ustanovitveno premoženje.
Borut Jerše in Peter Solar sta obvestila člane komisije, da smo aktivnosti okrog ustanovitve ustanove
zaenkrat zaustavili, ker še niso razčiščene relacije med RZS, TMS in Ministrstvom za kulturo okrog
statusa ribiškega in lovskega muzeja in nimamo zagotovljenih finančnih sredstev za ustanovitev
ustanove.
– s. 17: Med obravnavo aktov s področja ribiških tekmovanj mora biti zagotovljena prisotnost
poročevalca iz tekmovalne komisije.
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sklep 8:

Vse akte s področja ribiških tekmovanj bo komisija obravnavala na eni naslednjih sej, ki bo
namenjena izključno navedeni problematiki. Marko Koračin zbere vse osnutke noveliranih
aktov, jih posreduje predsedniku dr. M. Žaberlu in poskrbi za prisotnost poročevalca iz vrst
TK na seji KPV.

– s. 19: 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.
Zadolžena nosilca sta od strokovne službe prejela vzorčen osnutek akta določene RD šele na
seji KPV.
sklep 9:

P. Solar v sodelovanju z dr. M. Žaberlom pripravi vzorčni primerek za Pravilnik RD o ribiškočuvajski službi do naslednje seje KPV.

– s. 20: Dr. M. Žaberl pripravi osnutek za Pravila RD o izvajanju ribolova. Vzorec pošlje strokovna
služba RZS vsem RD, sekretar pa ga objavi na spletni strani RZS.
Člani komisije so se dogovorili, da Franci Cvelbar pošlje vzorec pravil RD Novo mesto, Peter
Solar pa za RD Velenje. Nato M. Žaberl pripravi osnutek za Pravila RD o izvajanju ribolova.
sklep 10: Dr. M. Žaberl pripravi osnutek za Pravila RD o izvajanju ribolova do naslednjega sestanka
KPV.
Po pregledu zapisnikov so člani komisije sprejeli še
sklep 11: Komisija potrjuje zapisnik prejšnjega sestanka in poročilo o realizaciji sklepov.

Ad 2
Obravnava osnutka Pravilnika o delu stalne arbitraže pri RZS.
Predsednik KPV je najprej člane komisije pozval, da pravočasno pisno pripravljajo pripombe na osnutke
aktov, saj se s tem zagotavlja hitrejša in bolj kakovostna obravnava.
V dogovoru z mag. D. Douganom, ki je pripravil osnutek Pravilnika o delu stalne arbitraže pri RZS in bi
moral biti tudi poročevalec a je bil odsoten, in s strinjanjem predsednika KPV, so prisotni člani šli
obravnavali osnutek Pravilnika in pripomb, ki sta jih posredovala dr. M. Žaberl in P. Solar. S pripombami
so se strinjali. Po razpravi so člani komisije sprejeli
sklep 12: Člani komisije se strinjajo s pripombami, ki sta jih posredovala dr. M. Žaberl in P. Solar.
sklep 13: B. Jerše ponovno dostavi mag. D. Douganu pripombe, ki sta jih posredovala dr. M. Žaberl in
P. Solar. Na osnovi pripomb mag. D. Dougan pripravi nov osnutek Pravilnika o delu stalne
arbitraže pri RZS. Komisija ga obravnava korespondenčno. Če se bodo člani KPV s
popravljeno vsebino strinjali, potem se interni akt kot predlog odstopi v obravnavo UO.

Ad 3
Obravnava osnutka Poslovnika o delu upravnega odbora
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Osnutek poslovnika je predstavil F. Cvelbar. Po razpravi so člani komisije sprejeli
sklep 14: Na osnovi pripomb iz razprave F. Cvelbar pripravi popravljen osnutek Poslovnika o delu
upravnega odbora.
sklep 15: Na osnovi pripomb iz razprave F. Cvelbar pripravi predlog dodatnih vsebinskih sklopov, ki jih
dodamo v osnutek Poslovnika o delu upravnega odbora in sicer:
- podrobnejša ureditev dela predsednika in članov UO
- način oblikovanja stalnih in občasnih delovnih teles in strokovnih svetovalcev
- vodenje sej UO
- korespondenčna seja UO
- vodenje dokumentarnega gradiva
- pregled zadolžitev in realizacije sklepov
- povračila stroškov in nagrade
- primopredaja ob prenehanju mandata.

Ad 4
Razno
 Sprejem društva Črni graben v RZS
Brez razprave so člani komisije sprejeli
sklep 16: Dr. M. Žaberl prouči gradivo, ki ga je dostavilo Ribiško društvo Črni graben.
 Dogovor o dokončanju Pravilnika o priznanjih RZS
Brez razprave so člani komisije sprejeli
sklep 17: Člani KPV se strinjajo s predlaganima vzorcema, ki ju je predstavil P. Solar. Na podlagi
vzorcev oblikovalec pripravi predlog opisa, kar je podlaga za vsebino sklepa o obliki in
vsebini jubilejnih listin, za kar poskrbi P. Solar.

Vsi sklepi so bili sprejeti soglasno.
Sestanek je bil končan ob 19. uri.

Ljubljana, 13. maj 2009.
Zabeležil:
Borut JERŠE

Predsednik komisije:
dr. Miroslav ŽABERL

(e- potrditev: 14. 5. 2009)

OPOMBA: Sekretar RZS objavi zapisnik na spletnih straneh zveze po verifikaciji na UO RZS.
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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 sklepov tega zapisnika na seji UO: 23. maj 2009.
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