Zapisnik s sestanka komisije RZS za usposabljanje v ribištvu (KUR),
ki se je sestala dne 13. 11. 2013

Ribiška zveza Slovenije

Leto 2011:

Tržaška cesta 134
1000 Ljubljana

ZAPISNIK
3. sestanka komisije RZS za usposabljanje v ribištvu
v tem mandatu
Sestanek je bil v sredo, 13. novembra 2013, z začetkom ob 16. uri v pisarni Ribiške zveze Slovenije v
Ljubljani, Tržaška cesta 134.
Prisotni:
- k o m i s i j a : Djordje VUČKOVIĆ (predsednik komisije) ter člani: mag. Matej LUŠTEK, Mohor
SLATNER, Peter VALIČ in Roman ZUPANC;
- drugi vabljeni: Igor MILIČIĆ (sekretar RZS).
Opravičili:

- člani komisije: /;
- drugi vabljeni: Miroslav ŽABERL (predsednik RZS).

SKLEPČNOST: Od petih je prisotnih pet članov komisije. Sestanek je sklepčen.
Dnevni red:
1.
2.

Pregled in obravnava zapisnika 2. sestanka komisije ter poročilo o realizaciji sklepov.
Obravnava in pregled finančnega stanja na področju izvajanja usposabljanj ribiških pripravnikov in
opravljanja ribiških izpitov od leta 2010 do leta 2013.
3. Obravnava in pregled finančnega stanja na področju izvajanja višjih oblik usposabljanj od leta 2010
do leta 2013 (poročevalec Mohor Slatner).
4. Pregled izvedenih usposabljanj in izpitov do 31. 10. 2013.
5. Obravnava in opredelitev rokov izobraževanj in izpitov za prvo polovico leta 2014.
6. Obravnava predlogov vsebin za izvedbo usposabljanja vodstev ribiških družin v letu 2014.
7. Obravnava predloga za spremembo Pravilnika o usposabljanju ribiških pripravnikov in opravljanju
ribiških izpitov.
8. Obravnava predloga za pripravo ribiškega kviza – spletne aplikacije za višje oblike usposabljanja
po vzoru kviza za ribiške izpite.
9. Obravnava stanja glede načrtovanega usposabljanja na temo potočna postrv.
10. Informacija o poteku aktivnosti za pripravo programa za usposabljanje ribiških vodnikov.
11. Razno.
Dnevni red je bil sprejet soglasno.
ad 1
Pregled in obravnava zapisnika 2. sestanka komisije ter poročilo o realizaciji sklepov
Predsednik D. Vučković je predstavil zapisnik preteklega sestanka komisije in realizacijo sklepov
zapisnika. Sklep št. 18. bo po ustaljeni praksi realizirala Strokovna služba in do decembra letos
pridobila informacije iz posameznih RD o potrebah za izvedbo usposabljanja v prvi polovici leta 2014, v
sredini leta pa za drugo polovico leta. Sklep št. 22 o nadaljevanju projekta delovnih posvetov med
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ribiškimi čuvaji in policisti; primer in realizacija zamisli Romana Zupanca o delovnem posvetu med PU
Kranj in čuvaji RD s področja Gorenjske je primer dobre prakse, zato je komisija sprejela sklep o
nadaljevanju projekta. Generalni policijski upravi je RZS posredovala dopis s pobudo, da se podobna
srečanja nadaljujejo tudi na območju drugih policijskih uprav in ZRD. S tem so sklepi preteklega
sestanka v celoti realizirani.
sklep 1:

Komisija je potrdila zapisnik 2. sestanka komisije skupaj s poročili o realizaciji sklepov.

ad 2
Obravnava in pregled finančnega stanja na področju izvajanja usposabljanj ribiških pripravnikov in
opravljanja ribiških izpitov od leta 2010 do leta 2013
Predsednik komisije je v uvodu člane komisije opozoril, da se nekateri že sprejeti sklepi komisije, ki jih je
potrdil UO RZS, v praksi ne upoštevajo oz. izvajajo drugače, kot je bilo sprejeto in izpostavil, da se
negativno finančno stanje pri organizaciji seminarjev in izpitov pojavlja v veliki meri zaradi
nespoštovanja sprejetih sklepov. V razpravi je bilo izpostavljeno obračunavanje in plačevanje števila ur
priprav za predavatelje na seminarjih. V praksi se dogaja, da na seminarjih predava več predavateljev v
okviru dovoljene kvote 6 ur, vendar si vsak predavatelj obračuna 1 uro za pripravo na predavanje. Po
sklepu 24. seje UO z dne 11. 2. 2011, se obračuna le 1 ura priprav na celotni seminar oz. na 6 ur.
Priprav predavateljev za izpitni rok se ne honorira, praksa pa kaže drugače, kar je v nasprotju z istim
sklepom UO. Imenovanje izpitne komisije za manjše število od 20 prijavljenih kandidatov je v nasprotju
s sklepom 19. seje UO, z dne 29. 1. 2009. Po sklepu 14. seje UO, z dne 20. 3. 2009, ko RD ali ZRD
zbere najmanj 20 prijav kandidatov, pošlje na RZS pisno zahtevo o imenovanju izpitne komisije. Čas
obravnave posameznega kandidata na izpitu je določen s Pravilnikom o usposabljanju ribiških
pripravnikov in opravljanju ribiških izpitov in ga morajo izpitne komisije upoštevati. Predsednik komisije
je izpostavil, da je obračunavanje in zaračunavanje najemnin RZS, za opravljanje ribiških izpitov, s
strani RD ali ZRD, v nasprotju s Pravilnikom o usposabljanju ribiških pripravnikov in opravljanju ribiških
izpitov in v nasprotju s sklepom 19. seje UO RZS, z dne 29.1.2009.
sklep 2:

Prizna se 1 (ena) ura priprav na seminar oz. na 6 ur predavanj, ne glede na število
predavateljev na seminarju. Predsednik izpitne komisije je dolžan zagotoviti, da se v obrazcu
za obračun ur, prikaže obračun priprav za seminar, ki v skupnem obsegu ne sme presegati 1
ure.

sklep 3:

Za imenovanje izpitne komisije je potrebna prijava najmanj 20 kandidatov, kar pomeni, da je
lahko imenovana tudi za večje število prijavljenih kandidatov.

sklep 4:

strokovna služba RZS mora preveriti ali je obračun narejen v skladu s sprejetimi sklepi, ki jih
je potrdil UO RZS. Ob pojavu nepravilnosti je dolžna obvestiti predsednika komisije in
predsednika RZS, izplačilo računa pa zavrniti.

sklep 5:

RD oz. ZRD, kot organizatorice izvajanja usposabljanja ribiških pripravnikov, obračunajo in
izplačajo inštruktorjem potne stroške za izvedbo usposabljanj ribiških pripravnikov za ribiški
izpit.

sklep 6:

Strokovna služba pripravi povzetek vseh veljavnih sklepov s področja usposabljanja ribiških
pripravnikov in opravljanja ribiških izpitov, s podatki o tem kdaj so bili sprejeti na komisiji in
kdaj jih je potrdil UO RZS .
ad 3

Obravnava in pregled finančnega stanja na področju izvajanja višjih oblik usposabljanj od leta 2010 do
leta 2013
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Predsednik komisije je izpostavil, da je pri zmanjševanju stroškov na področju višjih oblik usposabljanj,
možno vplivati le na višino potnih stroškov in na višino stroškov najemnine. Z racionalizacijo stroškov in
znižanjem najemnin bi posledično pocenili sama usposabljanja. Glede na višino potnih stroškov je
najbolj optimalna lokacija Ljubljana oz. njena bližnja okolica, kjer pa višina stroškov naraste zaradi
zaračunavanja najemnin.
Po razpravi so člani komisije sprejeli:
sklep 7:

Pri predsedniku ZRD Ljubljana se opravi pogovor za optimizacijo stroškov najemnin.

sklep 8:

Strokovna služba RZS preveri možnosti cenejšega najema prostorov v drugih ribiških
družinah na območju Ljubljane in njene okolice.

sklep 9:

Strokovna služba pri zunanjih ponudnikih preveri možnosti cenejšega najema prostorov v
Ljubljani oz. njeni okolici.

sklep 10. Višje oblike usposabljanja se praviloma izvajajo pri tistih RD oz. ZRD, ki ne zaračunavajo
najemnin in se izbere lokacija v okolju iz katerega prihaja največje število kandidatov.
sklep 11: Vodja seminarja organizira oz. zagotovi, da predavatelj, ki ima največje število ur predavanj,
opravi predavanje v enem dnevu.
sklep 12: Predsednik izpitne komisije določi čas prihoda članov komisije na dan izpita, strokovna
služba pa ustrezno temu pripravi vabila.
sklep 13: Predsednik izpitne komisije izmed dveh članov komisije določi zapisnikarja.
sklep 14: Pri izvedbi usposabljanja oz. seminarja, se odmor za kosilo določi v trajanju 45 minut.
sklep 15: Strokovna služba pripravi povzetek vseh veljavnih sklepov s področja višjih oblik
usposabljanj, s podatki o tem kdaj jih je komisija sprejela in kdaj jih je potrdil UO RZS.

ad 4
Pregled izvedenih usposabljanj in izpitov do 31. 10. 2013
Člani komisije so se seznanili z izvedenimi usposabljanji do 31.10.2013.
sklep 16: Člani komisije so potrdili seznam opravljenih usposabljanj.

ad 5
Obravnava in opredelitev rokov izobraževanj in izpitov za prvo polovico leta 2014
Strokovna služba opravi po vseh RD poizvedbo po številu kandidatov za posamezna izobraževanja. V
razpravi je bila izpostavljena problematika nesreč pri izvajanju elektroribolova. To dejstvo jasno kaže na
potrebo obnovitvenih predavanj, kar je potrebno izpostaviti na sestankih UO RZS s predsedniki
posameznih RD.
Po razpravi so člani komisije sprejeli
sklep 17: V prvem polletju se izvedeta usposabljanji za elektroribolov in za ribiške čuvaje, v jesenskem
delu pa za gospodarje. Mohor Slatner je zadolžen za terminsko določanje posameznih
usposabljanj.
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sklep 18: Obnovitvene seminarje za čuvaje in izvajalce elektroribolova se izvede glede na število
prijavljenih kandidatov.
ad 6
Obravnava predlogov vsebin za izvedbo usposabljanja vodstev ribiških družin v letu 2014
Potrebno je izpostaviti pomen elektroribolova in pravilnega izvajanja le-tega. Predlagana sta bila
usposabljanje za vodenje disciplinskih postopkov ter usposabljanje na področju posegov v vode, ki naj
pomeni nadgradnjo izvedenega usposabljanja v letu 2013. Na to usposabljanje bi povabili čim več
neposrednih udeležencev v teh postopkih in predstavnikov pristojnih državnih organov.
Člani komisije so po razpravi sprejeli
sklep 19: V februarju/marcu 2014 se ob sodelovanju KNE in KPV izvede usposabljanje o posegih v
vode, v aprilu/maju 2014 pa o izvajanju disciplinskih postopkov.
sklep 20: Komisija bo pozvala vodstva RD in ZRD, da podajo predloge o drugih temah oz. vsebinah,
za katere bi bilo potrebno izvesti usposabljanja.

ad 7
Obravnava predloga za spremembo Pravilnika o usposabljanju ribiških pripravnikov in opravljanju
ribiških izpitov
Ker se že nekaj časa ugotavlja, da ni dovolj kandidatov za inštruktorje, da bi vsako leto organizirali
usposabljanje kot to določa 6. člen citiranega pravilnika, D. Vučković predlaga, da se opravi sprememba
Pravilnika o usposabljanju ribiških pripravnikov in opravljanju ribiških izpitov, tako, da ne bi bila potrebna
vsakoletna obveznost izvajanja usposabljanja inštruktorjev.
sklep 21: Komisija predlaga UO RZS, da se začne postopek za spremembo določila drugega
odstavka 6. člena Pravilnika o usposabljanju ribiških pripravnikov in opravljanju ribiških
izpitov.

ad 8
Obravnava predloga za pripravo ribiškega kviza – spletne aplikacije za višje oblike usposabljanja po
vzoru kviza za ribiške izpite
Članom komisije je bil predstavljen koncept ribiškega kviza in predlogi vodstva RZS za njegovo uporabo
pri višjih oblikah usposabljanja v ribištvu. Člani komisije pozdravljajo uporabo ribiškega kviza kot učnega
pripomočka za pripravo na ribiški izpit. Po razpravi so člani komisije sprejeli
sklep 22: Na podlagi rezultatov o uporabi trenutnega ribiškega kviza se bodo člani komisije odločili za
uporabo kviza za višje oblike usposabljanja.

ad 9
Obravnava stanja glede načrtovanega usposabljanja na temo potočna postrv
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Članom komisije je bil predstavljen dosedanji potek obravnave tematike upravljanja s potočno postrvjo.
V razpravi je bil izpostavljen predlog po potrebi za popolno zaščito potokov, kjer se nahajajo populacije
genetsko čiste postrvi, pred kakršnimi koli posegi in krajo genskega materiala.
sklep 23: Usposabljanje na temo potočne postrvi se izvede, ko bo dokončno usklajena in sprejeta
državna strategija upravljanja s potočno postrvjo.

ad 10
Informacija o poteku aktivnosti za pripravo programa za usposabljanje ribiških vodnikov
Člani komisije so po krajši razpravi sprejeli:
sklep 24: Člani komisije so seznanjeni s fazo priprav programa za usposabljanje ribiških vodnikov in se
strinjajo z nadaljevanjem aktivnosti kot je razvidno iz zapisnika skupnega sestanka KUR in
KPA.
ad 11
Razno
Izpostavljeno je bilo vprašanje priznavanja potrdil ribiških izpitov iz posameznih RD in vprašanja hrambe
evidenc o opravljenih ribiških izpitih pri posameznih ZRD pred letom 2008.
sklep 25: Komisija meni, da je za vprašanje priznavanja potrdil posameznih RD pristojna komisija za
pravna vprašanja.
sklep 26: Strokovna služba naj obvesti avtorje priročnika za ribiški izpit in avtorje učnih gradiv za višje
oblike usposabljanj, da le-te pregledajo in po potrebi pripravijo posodobitve gradiva za njihov
ponatis.
Vsi sklepi so bili sprejeti soglasno. Sestanek je bil končan ob 1850.

Ljubljana, 13. november 2013.
Zabeležila:
Marinka GRADIŠEK

Predsednik komisije:
Djordje VUČKOVIĆ
(potrditev po e-pošti: 21.11.)
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