Zapisnik s sestanka komisije RZS za usposabljanja v sladkovodnem ribištvu (KUR),
ki se je sestala dne 15. 12. 2009

Ribiška zveza Slovenije

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

Tržaška cesta 134
1000 Ljubljana

ZAPISNIK
10. sestanka komisije RZS za usposabljanje v sladkovodnem ribištvu
v tem mandatu
Sestanek je bil v torek, 15. decembra 2009, z začetkom ob 1530 v pisarni RZS, Ljubljana, Tržaška
cesta 134.

Prisotni:
- k o m i s i j a : mag. Matej LUŠTEK (predsednik komisije) ter člani: Marko BERTOK, Jože TROJAR,
Peter VALIČ, dr. Miroslav ŽABERL;
- drugi vabljeni: Borut JERŠE (predsednik RZS), Djordje VUČKOVIĆ (član UO RZS zadolžen za
področje usposabljanja v sladkovodnem ribištvu v tem mandatu), Marko KORAČIN
(sekretar RZS).
Odsotni člani kom.: - opr.: /;
- neopr.: /.
SKLEPČNOST: Od petih je prisotno pet članov komisije. Sestanek je sklepčen.
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pregled zapisnika prejšnjega sestanka komisije in realizacije sklepov.
Obravnava analize o stroških posameznih usposabljanj v letu 2009.
Razprava o kotizacijah za posamezna usposabljanja v letu 2010.
Predlog o terminskem načrtu za seminarje in izpitne roke za ribiški izpit v spomladanskem delu leta
2010.
Predlog o terminskem načrtu za seminarje in izpitne roke za višje oblike usposabljanj v
spomladanskem delu leta 2010.
Priprava na naslednji ciklus načrtovanja in aktivnosti KUR.
Dogovor o pripravi programa strokovnih usposabljanj za sodnike in ribiške vodiče.
Razno.

Glede na poslano vabilo je bil nekoliko spremenjen vrstni red točk in zamenjana 6. točka. Tak dnevni
red je bil nato soglasno sprejet.

ad 1
Pregled zapisnika prejšnjega sestanka komisije in realizacije sklepov.
Pregled je opravil predsednik komisije mag. Matej LUŠTEK. Sodelujoči so ugotovili, da so bili realizirani
vsi sklepi razen izrednega izpitnega roka za ribiški izpit. Izredni rok je bil predviden v Povodju po izvedbi
vseh predvidenih predhodnih rokih. Do odpovedi izrednega roka je prišlo zaradi tega, ker je bilo
ugotovljeno, da tokrat ni potreben.
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O nerealiziranih sklepih prejšnjih sestankov komisije je bilo dogovorjeno sledeče:
– Predlog članka za glasilo Ribič o načinu dela in rezultatih pri organizaciji seminarjev in izpitov v ZRD
Ljubljana, ki ga pripravlja J. Trojar, bo komisija obravnavala na svojem naslednjem sestanku.
– Glede sofinanciranja usposabljanj s strani MKGP je razpravljal že UO RZS, zato ta pobuda ni več v
pristojnosti komisije.
Po razpravi so člani komisije sprejeli
sklep 1:

Sekretar M. Koračin še enkrat pokliče dr. Dominika Cotiča ali je pripravljen sodelovati v
usposabljanju kandidatov za izvajanje elektroribolova. V primeru negativnega odgovora
strokovna služba RZS pošlje vsem RD poizvedbeni dopis o možnem kandidatu.

sklep 2:

Komisija potrjuje zapisnik prejšnjega sestanka in poročilo o realizaciji sklepov.

ad 2 in ad 3
Obravnava analize o stroških posameznih usposabljanj v letu 2009.
Razprava o kotizacijah za posamezna usposabljanja v letu 2010.
Analiza in razprava o stroških v letu 2009 ter oblikovanju predloga za višino kotizacij za leto 2010 sta bili
ustni. Po njej so člani komisije sprejeli
Za ribiški izpit:
sklep 3:

Število kandidatov na izpitno komisijo ostane nespremenjeno: 20.

sklep 4:

Honorarji in kriteriji za upravičenost do honoriranja ostaneta enaka tako za seminarje
(najmanj 15 slušateljev in skupaj največ 6 ur predavanj po 15 €) kakor za izpite (po 15 €/uro
izpita brez drugega časa porabljenega na izpitnem roku; priprave na izpitni rok niso
honorirane).

sklep 5:

Komisija predlaga upravnemu odboru, da v naslednjih letih sprejme letna povišanja kotizacij
za ribiški izpit v znesku po 5 €/leto z dosedanjih 20 € za posamezno udeležbo na seminarju,
ki kandidatu nato omogoči brezplačno udeležbo na izpitu. V letu 2010 bo kotizacija 25 € na
kandidata.

sklep 6:

V smislu optimizacije stroškov izpitnih komisij izpitne roke za ribiški izpit razpiše RZS vnaprej
za vsako polletje posebej in ga objavi na spletnih straneh RZS.

sklep 7:

RD ne sme prijaviti ali omogočiti udeležbo na seminarju za ribiški izpit nikomur, ki ji ni
poravnal kotizacijo za udeležbo na seminarju in kasnejšem izpitnem roku.

sklep 8:

Med seminarjem in izpitnim rokom mora preteči najmanj 14 dni. Medtem strokovna služba
obračuna udeležbo na seminarjih, RD pa na tej podlagi poravnajo račune za svoje
kandidate.

sklep 9:

RD niso upravičene do najemnin za prostore v katerih so seminarji ali izpitni roki za njihove
kandidate. Enako velja za območne zveze RD, ki zaradi poenostavitve opravijo skupni
seminar in pripravijo sočasni izpitni rok za več RD hkrati. Če je v skladu z dogovorom,
najemnino lahko zaračunajo ribiškim družinam, katerim opravijo uslugo.
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sklep 10: Strokovna služba RZS se pozanima o brezplačnem prostoru v katerem bi bilo mogoče
opravljati seminarje in izpitne roke za ribiški izpit za RD ljubljanskega ribiškega območja.
Rok: 28. 2. 2010.
sklep 11: Če član izpitne komisije ne ustreza kriterijem za delo v komisiji, ga komisija za usposabljanja
v sladkovodnem ribištvu umakne iz nabora možnih kandidatov za sodelovanje v izpitnih
komisijah.
sklep 12: Komisija predlaga upravnemu odboru, da se cenovno loči Pripravniški dnevnik od Ribiškega
priročnika. Doslej enotno ceno 25 € se razdeli na 23 € za Ribiški priročnik in 2 € za
Pripravniški dnevnik. Sprememba teh cen velja od 1. januarja 2010 naprej.
sklep 12, sprejet na UO: Ceni sta naslednji: Ribiški priročnik 20 €; Pripravniški dnevnik 5 €.
Za strokovna usposabljanja:
sklep 13: Komisija predlaga spremembo kotizacij za usposabljanja kot sledi:
– za izvajalca ER:
75 €,
– za ribiškega čuvaja:
85 €,
– za ribiškega gospodarja:
75 €,
– obnovitveni sem. za RČ:
35 €,
– za sodnike:
80 €,
– sem. za ribiškega inštruktorja:
brezplačno,
– sem. za mentorja mladoletnih čl.: brezplačno.
sklep 13, sprejet na UO: Kotizacije morajo pokriti ekonomske cene posameznih usposabljanj.
Strokovna služba RZS pripravi izhodišča za višine posameznih zneskov, ki
jih verificira KUR.
sklep 14: Kopije prosojnic za predavanja na seminarjih so brezplačne za vse vrste usposabljanj.
sklep 15: Cenik gradiv za višja usposabljanja ostane nespremenjen.

ad 4 in ad 5
Predlog o terminskem načrtu za seminarje in izpitne roke za ribiški izpit v spomladanskem delu leta
2010.
Predlog o terminskem načrtu za seminarje in izpitne roke za višje oblike usposabljanj v spomladanskem
delu leta 2010.
Med razpravo o terminskem načrtu so člani komisije sprejeli
sklep 16: V smislu racionalizacije RD pripravijo skupne seminarje za več RD hkrati ali za celo ribiško
območje, če je to mogoče.
sklep 17: RZS bo za posamezno območje razpisala izpitni rok, ko bo prijavljeno 20 kandidatov. V
nasprotnem primeru strokovna služba pozove RD, da svoje kandidate prijavijo za eno od
lokacij, kjer je izpitni rok že razpisan.
sklep 18: Na podlagi preglednice v nadaljevanju bo v spomladanskem obdobju devet (9) rednih
terminov za ribiške izpite kot sledi:
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območja

termini seminarjev

ZRD Celje
ZRD Gorenjske
ZRD Ljubljana
ZRD Maribor
Posavje,
Dolenjska in
Bela Krajina
ZRD Pomurja
ZRD Primorske
ZRD Ptuj
ZRD Zasavja
IZREDNI ROK

1. polovica aprila

termini izpitov

2. polovica marca
1. polovica maja

predsedniki
izpitnih komisij

začetek aprila

2. polovica maja

16. januarja 2010
1. polovica marca
1. polovica junija

23. januarja 2010

sklep 19: Manjkajoče termine in lokacije seminarjev ter izpitnih rokov dogovori sekretar RZS M.
Koračin s posameznimi koordinatorji ali predsedniki RD oz ZRD do konca marca 2010 oz. po
potrebi.
sklep 20: Kandidate, ki se iz kakršnegakoli razloga niso mogli udeležiti izpitnega roka na območju
svoje RD, njihova družina prijavi na izredni rok in ne na kateregakoli drugega, ki je že
razpisan.
sklep 21: Sekretar RZS M. Koračin poišče kandidate za predsednike izpitnih komisij za ribiški izpit do
konca marca oz. pribl. en mesec pred predvidenim izpitnim rokom.
sklep 22: Sekretar RZS M. Koračin pripravi tabelarno obvestilo o rokih v spomladanskem obdobju in
ga objavi na spletni strani RZS do konca januarja 2010.
sklep 23: Termini izpitov morajo biti objavljeni na spletni RZS vsaj en mesec pred rokom. Izjema je
izpitni rok, ki je že določen za RD iz ZRD Ptuj.
sklep 24: Izredni rok za zamudnike bo na ljubljanskem območju.
sklep 25: Sekretar RZS M. Koračin poskrbi, da je v izpitnih komisijah vsaj en član iz drugega ribiškega
območja kot je večina kandidatov.
sklep 25, sprejet na UO: V izpitnih komisijah za ribiški izpit naj je en član komisije iz drugega
ribiškega okoliša kakor večina kandidatov.
sklep 26, sprejet na UO: Kandidat, ki se ne udeleži izpitnega roka, pa za odsotnost nima
opravičljivega razloga, mora vseeno plačati kotizacijo.
V spomladanskem obdobju so predvideni naslednji strokovni seminarji in izpitni roki:
vrsta usposabljanja
usp. za izvajalca
elektroribolova
usp. za rib. čuvaja – osnovno

predvideno
št.
usposab.

lokacije

omejitve

termini
seminarjev

max. 45

februar / marec

max. 30

2. polovica maja
če bo interes,
sicer jeseni

usp. za ribiškega gospodarja
obnovitveni sem. za
ribiškega čuvaja
sem. za ribiškega inštruktorja

max. 40
/
4/6

termini
izpitov
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(multiplikatorja)
sem. za mentorja
mladoletnih članov
usp. za kastinškega sodnika
usp. za sodnika v LRP
usp. za sodnika v LKO
usp. za sodnika v LRM
usp. za ribiškega načrtovalca
sem. za ribiškega vodiča
sem. za vodstva RD
sem. za disciplinske organe
obnovitveni sem. za
kastinške sodnike
obnovitveni sem. za sodnike
v LRP
obnovitveni sem. za sodnike
v LKO
obnovitveni sem. za sodnike
v LRM

max. 30
max. 40
/
/
/
za vse
RD
za vse
RD
/
/
/
/

sklep 26: Strokovna služba RZS pošlje vsem RD vprašalnik o potrebah po usposabljanju v zimskospomladanskem obdobju leta 2010. RD odgovorijo do 15. 1. 2010.
sklep 27: Sekretar M. Koračin po pridobitvi odgovorov dopolni preglednico o usposabljanjih v zimskospomladanskem obdobju 2010 in jo objavi na spletnih straneh RZS.

ad 6
Priprava na naslednji ciklus načrtovanja in aktivnosti KUR.
ZZRS je že prejel smernice ZRSVN za vzorčni primer načrtov ribiškega upravljanja. Na tej podlagi bo
zavod pripravil še naslednjih 11 načrtov in jih poslal na ZRSVN v presojo. V začetku leta 2010 bo
predstavitev načrtov za strokovno ribiško javnost (kom. RZS za upravljanje z vodnim življem – KUŽ,
kom. RZS za usposabljanja v sladkovodnem ribištvu – KUR in kom. RZS za pravna vprašanja – KPV)
ter člane UO RZS. KUR bo na tej podlagi pripravila delavnice za vse RD, ker jih bo ZZRS povabil k
sodelovanju pri pripravah na naslednje ribiškogojitvene načrte.
Po temeljiti razpravi so člani komisije sprejeli
sklep 28: KUR bo pripravila program za usposabljanje kandidatov iz RD za sodelovanje pri izdelavi
RGN.
sklep 29: RZS bo pomagala pri pripravah naslednjih RGN. V tem smislu bo enkrat na mesec oz. po
potrebi organizirala sestanke za pripravo načrtov.
sklep 30: Strokovna služba RZS naj vsem RD pošlje dopis o potrebi po njihovem sodelovanju pri
pripravah naslednjih RGN.
sklep 31: Komisija predlaga, da UO z dopisom pozove MKGP, da nadaljuje postopek za dokument
PROGRAM UPRAVLJANJA Z RIBOLOVNIMI VIRI V CELINSKIH VODAH REPUBLIKE
SLOVENIJE ZA OBDOBJE 2010 - 2021.
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ad 7
Dogovor o pripravi programa strokovnih usposabljanj za sodnike in ribiške vodiče.
Sodelujoči so ugotovili, da je nujno potrebno pridobiti verifikacijo programa za obe naslovni vrsti
usposabljanj. Po oceni postopek pridobitve verifikacije traja vsaj eno leto.
Brez razprave je komisija sprejela
sklep 32: Program usposabljanja za sodnike ribiških tekmovanj pripravi sekretar M. Koračin, za ribiške
vodiče pa predsednik B. Jerše.

ad 8
Razno
V okviru te točke dnevnega reda ni bilo nobene razprave.

Vsi sklepi so bili sprejeti soglasno.
Sestanek je bil končan ob 19. uri.
Ljubljana, 28. december 2009.
Zabeležil:
Marko KORAČIN

Predsednik komisije:
mag. Matej LUŠTEK, dr.vet.med.

(e- potrditev: 02. 01. 2010)
OPOMBA: Sekretar RZS objavi zapisnik na spletnih straneh zveze po verifikaciji na UO RZS.
Kopije zapisnika prejmejo: -

člani komisije,
drugi udeleženci sestanka,
člani UO,
v zapisniku zadolženi posamezniki,
arhiv RZS.

Obvestilo o objavi na spletnih straneh prejmejo:
- udeleženci sestanka,
- člani UO RZS,
- člani NO RZS,
- vse RD, ki uporabljajo e- pošto.
Zapis prejemnikov po elektronski pošti je v arhivu RZS.
Datum verifikacije sklepov tega zapisnika na seji UO: 29. 01. 2010.
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