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2017/114 –IM 

RIBIŠKIM DRUŽINAM 

V ZRD LJUBLJANA, VODSTVU ZRD, 

in VABLJENIM 

 

VABILO NA DELOVNI POSVET MED RIBIŠKIMI ČUVAJI IN POLICISTI PU 
LJUBLJANA 

 

Spoštovani, 

 

komisija RZS za usposabljanje, na podlagi pozitivnih učinkov izmenjave delovnih izkušenj, nadaljuje 
izvajanje posvetov med predstavniki regijskih policijskih uprav in med ribiškimi čuvaji ribiških družin. V 
preteklih letih smo opravili posvete po vseh PU v državi, kot zadnji posvet pa nam ostane posvet pri 
ljubljanski policijski upravi. Skladno z predstavljenim namenom vas vabimo, da se udeležite delovnega 
posveta med čuvaji in policisti PU Ljubljana, ki bo v sredo, 15. novembra t.l., v prostorih Policijske 
postaje Moste, Tovarniška ulica 50, 1000 Ljubljana. Zbor udeležencev bo na parkirišču PP Moste 
med 15.30  in 15.45 uro. 

 

Posvet se bo izvajal po programu (glej prilogo) in bo predvidoma trajal do 19.00 ure. Predsednike 
ribiških družin naprošamo, da poleg svoje prisotnosti, zagotovijo udeležbo vodje ribiško-čuvajske 
službe. oz. vsaj enega čuvaja ali drugega člana upravnega odbora vaše RD. Zaradi prostorskih omejitev 
na PP Moste RD svetujemo, da iz vsake RD pridejo največ tri osebe. Prav tako smo bili naprošeni, da 
zaradi varnostnih omejitev pri obisku policijske postaje pripravimo seznam udeležencev. V ta namen bo 
v programu KLEN odprt razpis, v katerega naj vaši administratorji vnesejo prijave. Razpis bo odprt do 
vključno 14.11., opozarjamo pa, da obisk posveta brez predhodne prijave ne bo mogoč!  

 

Lep pozdrav in dober prijem. 

 

mag. Igor MILIČIĆ, Djordje VUČKOVIČ, l.r., 

sekretar RZS predsednik komisije RZS 

             za usposabljanje 

 

 

Priloga: - program delovnega posveta  15.11. 2017.  



PROGRAM DELOVNEGA POSVETA 

LJUBLJANA , 15.11. 2017 

 

Kraj:                Policijska postaja Moste, Tovarniška ulica 50 , 1000 Ljubljana 

Čas:                 med 16.00 do 19.00 uro 

Oblika:            delovni posvet med ribiškimi čuvaji in policisti PU Ljubljana  

Tema:              skupno sodelovanje in oblike preprečevanja pojavov, ki  

                         ogrožajo naravno okolje, odkrivanje in preprečevanje  

                         kaznivih dejanj in dogodkov v naravnem okolju, ribolovnih 

                         in varstvenih voda, predstavitev stanja, problematika,  

                         normativne ureditve, pooblastila ribiškega čuvaja in   

                         ribiškega inšpektorja in točk-nalog skupnega sodelovanja,  

                         taktika delovanja in primeri dobre prakse, predstavitev 

                         dosedanjih izkušenj in pooblastila policije, predstavitev  

Metoda:           frontalna, v učilnici, uporaba avdio-video naprav, diskusija. 

                         Odmore določajo izvajalci programa po potrebi. 

           

 

                                   POTEK PROGRAMA: 

 

 16.00 - 16.05  Otvoritev srečanja, pozdrav in predstavitev udeležencev ter predstavitev namena 

posveta (Roman Zupanc, RZS) 

 16.05 - 16.10  Pozdravni govor predsednika RZS 

 16.10 - 16.40 Predstavitev pooblastil ribiškega čuvaja in oblike in vrste skupnega sodelovanja na 

področjih varovanja skupnih dobrin v naravnem okolju (predsednik RZS dr. Miroslav Žaberl) 

 16.40 - 17.10 Predstavitev dela in vloge ribiškega inšpektorja, normativna ureditev, praksa 

prekrškovnega organa in predlogi za izboljšanje sodelovanja (predstavnik IRSKO - ribiška 

inšpektorica ga. Barbara Bizjak) 

 17.10 - 17.40 Predstavitev dosedanjega sodelovanja med policisti in ribiškimi čuvaji, primeri dobre 

prakse in pooblastila policistov (predstavnik PU Ljubljana) 

 17.40 -18.10 Predstavitev konkretnih problematik s terena na področju ZRD Ljubljana  (Igor 

Klovboves član UO RZS, Slavko Lasnik, predsednik Zveze ribiških družin Ljubljana)   

 18.10 - 18.40 Predstavitev posameznih konkretnih primerov iz prakse, izkušnje pri dosedanjem 

sodelovanju z policisti in organizacija čuvajske službe v RD Bled (Samo Novak, predsednik RD 

Bled) 

 

OPOMBA: Izvajalci pripravijo gradivo na podlagi izkušenj iz podobnih posvetov na Gorenjskem in ga 
časovno strnejo v 30 minut. Program se prilagaja željam in potrebam udeležencev v okviru 
načrtovanih tem. Za povezovalne naloge skrbi Roman Zupanc, član komisije za usposabljanje pri 
RZS. 

 

Pripravil: Roman Zupanc 


