Zapisnik s sestanka komisije RZS za usposabljanje v ribištvu (KUR),
ki se je sestala dne 2.3. 2015

Ribiška zveza Slovenije

Leto 2011:

Tržaška cesta 134
1000 Ljubljana

ZAPISNIK
5. sestanka komisije RZS za usposabljanje v ribištvu
v tem mandatu
Sestanek je bil v ponedeljek, 2. marca 2015, 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, in Roman ZUPANC;
- drugi vabljeni: dr. Miroslav ŽABERL (predsednik RZS), Igor MILIČIĆ (sekretar RZS).
Opravičili:

- člani komisije: Peter VALIČ ;
- drugi vabljeni: /.

SKLEPČNOST: Od petih je prisotnih pet članov komisije. Sestanek je sklepčen.
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Pregled in obravnava zapisnika 4. sestanka komisije ter poročilo o realizaciji
sklepov.
Obravnava poročila o delu komisije za usposabljanje v letu 2014
Obravnava poročila o realizaciji petletnega Programa dela RZS na področju
usposabljanja v sladkovodnem ribištvu.
Obravnava plana dela komisije za leto 2015.
Obravnava in opredelitev rokov višjih oblik izobraževanj in izpitov za leto
2015.
Obravnava in opredelitev rokov za izvedbo usposabljanja za pridobitev
naziva športni delavec v sladkovodnem ribištvu in za izvedbo skupnega
usposabljanja policistov in ribiških čuvajev.
Obravnava in opredelitev rokov za izvedbo usposabljanj vodstev ribiških
družin v letu 2014.
Razno.

Dnevni red je bil sprejet soglasno.
ad 1
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Pregled in obravnava zapisnika 4. sestanka komisije ter poročilo o realizaciji sklepov
Predsednik komisije D. Vučkovič je prisotnim članom predstavil poročilo o realizaciji sklepov s pretekle
seje komisije. Po razpravi je bil sprejet
sklep 1:

komisija je potrdila zapisnik 4. sestanka komisije skupaj s poročilom o realizaciji
sklepov.
ad 2

Obravnava poročila o delu komisije za usposabljanje v letu 2014.
Povzetek razprave: posodobitev priročnika za elektroribiče sta član komisije M.Luštek in J. Trojar do
polovice pripravila. Glede poglavja prve pomoči je bil zadolžen M.Thaler, ki ne more spreminjati
poglavja brez predhodnega dogovora s prejšnjim avtorjem M. Ahčanom.
Sprejeta sta bila
sklep 2: komisija potrjuje poročilo o delu komisije za leto 2014.
sklep 3: komisija predlaga ponatis Ribiškega priročnika v trenutni obliki. Strokovna služba RZS
pridobi podatek o letni porabi omenjene tiskovine na ravni RZS in pridobi ponudbo od tiskarne
za ponatis 100, 200 in 300 primerkov.
ad 3
Obravnava poročila o realizaciji petletnega Programa dela RZS na področju usposabljanja v
sladkovodnem ribištvu.
Povzetek razprave: večina nalog s petletnega plana dela komisije je opravljena, razen priprave
posodobljenega priročnika za elektro-ribiče, ki je v pripravi. Člani komisije so sprejeli
sklep 4: komisija potrjuje poročilo o realizaciji petletnega programa RZS na področju
usposabljanja.
ad 4
Obravnava plana dela komisije za leto 2015.
Plan komisije, ki je v gradivu za sejo, je predstavil predsednik komisije. Pojavlja se težava zaradi določil
Pravilnika o usposabljanju ribiških pripravnikov, ki nalagajo komisiji vsakoletno usposabljanje ribiških
inštruktorjev, čeprav stanje s terena ne kaže na potrebo po izvajanju takih usposabljanj.
Po razpravi so člani komisije sprejeli
sklep 5: komisija potrjuje predlog plana dela komisije za leto 2015.
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sklep 6: komisija ugotavlja, da glede na stanje v vseh RD, nova usposabljanja za ribiške
inštruktorje v l.2015 niso potrebna. Komisija predlaga komisiji RZS za pravna vprašanja, da
pripravi spremembo Pravilnika o usposabljanju ribiških pripravnikov glede obveznosti
vsakoletnih usposabljanj inštruktorjev po pravilniku.
sklep 7: strokovna služba RZS poimensko preveri dokumente pooblastil za predavatelje.
Preveriti je potrebno ali je RZS prejela pooblastilo za Mohorja Slatnerja, če pooblastilo še ni
posredovano, naj strokovna služba poda urgenco oz. ponovi zahtevek.
ad 5
Obravnava in opredelitev rokov višjih oblik izobraževanj in izpitov za leto 2015.
Člani komisije so po razpravi sprejeli:
sklep 8: seminarji za ribiške čuvaje se izvedejo 21. in 28. marca 2015, z izpitom 25. aprila 2015.
sklep 9: obnovitveni seminar za ribiške čuvaje se izvede 9. maja 2015.
sklep 10: seminarji za elektro-ribiče se izvedejo 11. in 18. aprila, izpit pa 16. maja 2015.
sklep 11: seminarji za gospodarje se izvedejo v jesensko-zimskem terminu.

ad 6
Obravnava in opredelitev rokov za izvedbo usposabljanja za pridobitev naziva športni delavec v
sladkovodnem ribištvu in za izvedbo skupnega usposabljanja policistov in ribiških čuvajev.
Povzetek razprave: V koordinaciji s tekmovalno komisijo se bodo izvajala usposabljanja za pridobitev
naziva športni delavec v sladkovodnem ribištvu.
sklep 12: člani komisije so se seznanili s termini usposabljanja za naziv športni delavec – 21.
marca za tekmovalce v panogi LRM in kasting in 28. marca 2015 za tekmovalce v panogi LKO.
sklep 13: skupno usposabljanje ribiških čuvajev in policistov na področju PU Celje se izvede v
najprimernejšem terminu do meseca junija. V jesenskem terminu se identično usposabljanje
izvede na območju PU Maribor.
ad 7
Obravnava in opredelitev rokov za izvedbo usposabljanj vodstev ribiških družin v letu 2014
Povzetek razprave: predsednik RZS dr. Miroslav Žaberl je komisiji predlagal izvedbo treh usposabljanj
za vodstva RD – posegi v vodotoke z izvajalci samih vodnogospodarskih del, problematika ribogojstva
zaradi prihajajočih sprememb zakonodaje in posvet – vpliv Nature 2000 na ribiško upravljanje. Prav tako
je bil predlagan posvet komisije z izvajalci ribiških izpitov in ribiškimi inštruktorji o morebitnih
spremembah pri izvajanju izpitov in vsebini ribiškega priročnika. Pojavlja se problem kvot pripravnikov –
kandidatov za izpit na posamezno izpitno komisijo, kar je razvidno pri izvedbah izpitnih rokov v
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posameznih ZRD. Na izraženo pobudo po zmanjšanju cene izpitov, komisija predlaga uporabo že
narejene cenovne analize stroškov izpita.
sklep 14: v spomladanskem terminu letos, se izvede usposabljanje/posvet za vodstva RD
»Posegi v vodotoke – primeri dobre in slabe prakse« na katero se povabi izvajalce gradbenih
posegov v vodotoke.
sklep 15: izvedba usposabljanja ribiških vodnikov se preloži do sprejetja predvidenih sprememb
Zakona o športu.
sklep 16: v drugi polovici aprila t.l., se izvede posvet z izvajalci ribiških izpitov in ribiških
inštruktorjev.
sklep 17: v prvi polovici maja t.l. se izvede posvet z avtorji Ribiškega priročnika o morebitnih
vsebinskih spremembah.
ad 8
Razno
Predsednik RZS se je zahvalil članom komisije za tvorno delo v preteklem letu. Član komisije M. Luštek
je predlagal za prihodnjo sejo evalvacijo smiselnosti kritik do ribiškega usposabljanja, zapisanih v
Programu upravljanja rib 2015-2020.
sklep 18: strokovna služba po verifikaciji zapisnika komisije doda sprejete sklepe te seje k
predhodno sprejetim sklepom in jih uporablja pri izvajanju osnovnih in višjih oblik usposabljanja
v ribištvu.
Vsi sklepi so bili sprejeti soglasno. Sestanek je bil končan ob 1850.
Ljubljana, 5. marec 2015.
Zabeležil:
Igor MILIČIĆ

Predsednik komisije:
Djordje VUČKOVIĆ

OPOMBA: Sekretar RZS objavi zapisnik na spletnih straneh zveze po njegovi verifikaciji na seji UO.
Po verifikaciji predsedujočega kopije zapisnika v e- verziji prejmejo:
člani komisije,
člani UO,
v zapisniku zadolženi posamezniki,
arhiv RZS.
Zapis prejemnikov po elektronski pošti je v arhivu RZS.
Datum verifikacije zapisnika na seji UO RZS: ____________. 2015.
Po verifikaciji na seji UO RZS sekretar RZS objavi zapisnik na spletni strani RZS, obvestilo o objavi pa prejmejo:
- člani komisije,
morebitni drugi udeleženci sestanka,
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-

člani UO,
člani NO RZS,
vse RD.
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