Zapisnik s sestanka komisije RZS za usposabljanja v sladkovodnem ribištvu (KUR),
ki se je sestala dne 29. 12. 2010

Ribiška zveza Slovenije

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

Tržaška cesta 134
1000 Ljubljana

ZAPISNIK
12. sestanka komisije RZS za usposabljanje v sladkovodnem ribištvu
v tem mandatu
Sestanek je bil v sredo, 29. decembra 2010, z začetkom ob 1430 v pisarni RZS, Ljubljana, Tržaška
cesta 134.
Prisotni:
- k o m i s i j a : mag. Matej LUŠTEK (predsednik komisije) ter člana: Jože TROJAR in dr. Miroslav
ŽABERL;
- drugi vabljeni: Borut JERŠE (predsednik RZS), Djordje VUČKOVIĆ (član UO RZS zadolžen za
področje usposabljanj) in Marko KORAČIN (sekretar RZS).
Odsotni člani kom.: - opr.: Marko BERTOK, Peter VALIČ;
- neopr.: /.
SKLEPČNOST: Od petih so prisotni trije člani komisije. Sestanek je sklepčen.
Dnevni red:
Pregled in obravnava zapisnika prejšnjega sestanka komisije ter poročilo o realizaciji sklepov.
Pregled realizacije izobraževanj glede na plan za leto 2010.
Oblikovanje plana za seminarje in izpitne roke v letu 2011.
Obravnava predloga Fakultete za šport: športni ribolov kot izbirni predmet; možnosti za sodelovanje
RZS – FŠ.
5. Razno.
1.
2.
3.
4.

Dnevni red je bil sprejet soglasno.

ad 1
Pregled in obravnava zapisnika prejšnjega sestanka komisije ter poročilo o realizaciji sklepov.
Pregled je opravil predsednik komisije mag. Matej LUŠTEK. Realizirani niso 7., 9., 10. in 11. sklep.
– s. 7: V pripravo se je intenzivno vključil novi predstavnik RZS v skupščini OKS-ZŠZ Janez HVALE.
Dogovorjeno je, da se v januarju sestane delovna skupina v sestavi: J. Hvale, B. Javornik, M.
Koračin (za RZS) in Aleksander ŠKRABAN (predsednik ZŠRMS), ki pregledajo predlog, ki ga
je pripravil A. Škraban in ga po potrebi dopolnijo.  M. Koračin naj v imenu delovne skupine
poroča na naslednjem sestanku KUR.
sklep 1:

Na naslednjem sestanku M. Koračin sporoči, kaj delovna skupina predlaga glede vključitve
KUR v priprave programov ter kako naj se vključi.
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– s. 9: V pripravo RZS pritegne predstavnika Fakultete za šport dr. Ivana Čuka.  Navezavo
vzpostavi predsednik B. Jerše.
sklep 2:

Predsednik B. Jerše v sodelovanju z dr. I. Čukom pripravi vsebino snovi, ki bo podlaga za
program pri pripravi katerega bo sodeloval član komisije dr. M. Žaberl.

– s. 10: RGN po veljavnem zakonu izdeluje ZZRS, ki pripravlja delavnice in jih načrtuje izvesti posebej
z vsako RD. Zaradi tega KUR ne vidi smisla pri izvajanju izobraževanj za pripravo RGN.
Komisija za upravljanje z vodnim življem (KUŽ) ni našla oseb, ki bi pomagale pri pripravi RGN.
Novi RGN bodo priložnost za spremembo višin koncesnin.
sklep 3:

Komisija predlaga, da strokovna služba RZS opozori RD na planiranje ribolovnih dni in druge
postavke, ki vplivajo na višino koncesnin.

– s. 11: Avtorja mag. M. Luštek in J. Trojar sta začela s pisanjem besedil. Zaradi lažje organizacije
seminarjev za IER smo k sodelovanju pritegnili Martina Thalerja, dr.med. (RD Bled). Sekretar
M. Koračin posreduje na MKGP Thalerjev CV takoj, ko ga prejme, ter prošnjo za imenovanje v
skupino predavateljev. Po pričakovanem imenovanju se ga uvrsti v izpitno komisijo za IER.
sklep 4:

Predsednik B. Jerše pokliče dr. U. Ahčana in se pozanima, kdaj lahko RZS pričakuje
kompleten prispevek o prvi pomoči. V kolikor bo dr. Ahčan prezaseden, se dogovori z M.
Thalerjem.

Po razpravi so člani komisije sprejeli
sklep 5:

Komisija potrjuje zapisnik 11. sestanka poročilo o realizaciji sklepov.

ad 2
Pregled realizacije izobraževanj glede na plan za leto 2010.
Pregled realiziranih izobraževanj za ribiški izpit je sledeč:
z.
š.

v izvedbi

1

ZRD Ptuj

2

ZRD Celje

3

ZRD
Ljubljana

3

ZRD
Ljubljana

4

ZRD
Primorske

5

ZRD BKDP

5

ZRD BKDP

za RD
za RD iz ZRD
Ptuj
za RD Sotla in
Voglajna
za vse iz ZRD
Ljubljana in RD
Bled, Bohinj in
Radovljica
za vse iz ZRD
Ljubljana in RD
Bled, Bohinj in
Radovljica
za RD
Ajdovščina,
Koper, Renče
in Soča
za RD Novo
mesto in
Brežice
za RD Novo
mesto in
Brežice

dat. seminar.

izpitni
roki

lokacije
izpitnih
rokov

16. 1.

23. 01.

Ptuj

18

18/18

Furman, Žitnik, Kosi

?

26. 02.

Štore

25

19/18

Solar, Belak, Gašparič

29. 3.

20. 04.

Povodje

22

17/14

Lasnik, Sabotin Pečnik,
Fonda

29. 3.

21. 04.

Povodje

30

25/25

Trojar, Zrnec, Kos

?

12. 06.

Ajdovščina

17

9/8

Berlot, T. Jesenšek,
Gruzovin

19. 6.

22. 06.

Novo mesto

14

8/7

Luštek, Kelbl, Slatner

19. 6.

23. 06.

Novo mesto

8

6/5

Vučković, Kelbl, Slatner
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6

ZRD
Pomurja

7

ZRD
Pomurja

8
9
10

ZRD
Zasavja
ZRD
Pomurja
ZRD
Ljubljana

11

ZRD BKDP

12

ZRD Celje

13

ZRD Ptuj

14

ZRD
Primorske

15

ZRD
Gorenjske

16

ZRD
Maribor

17

ZRD
Maribor

za RD
Ljutomer
za RD Murska
Sobota in RD
Lendava
vse RD iz ZRD
Zasavja

23. in 24. 10.

06. 11.

Mota

53

53/52

Kosi, Sep, Števančec;
Javornik, Kocbek, Kostric

23. in 24. 10.

07. 11.

Lendava

18

14/14

Kosi, Sep, Kostric

?

20. 11.

Hotemež

18

15/15

Koračin, Čavar, Zelič

RD Radgona

30. 10.

20. 11.

Hrastje Mota

16

15/15

Kosi, Drvarič, Lamut

za vse iz ZRD
Ljubljana

23. 10.

26. 11.

Povodje

32

35/32

Trojar, Sabotin Pečnik,
Pečnik;
Lasnik, Zrnec, Kos

20. 11.

27. 11.

Novo mesto

18

14/14

Vučković, Kelbl, Slatner

?

03. 12.

Preserje

55

33/26

Solar, Brinovec, B. Bizjak;
Žaberl, Gašparič, Bohak

13. 11.

04. 12.

Dornava

10

/

/ (premalo kandidatov)

13. 11.

04. 12.

Tolmin

22

23/22

Berlot, T. Jesenšek, Br.
Furlan

19. in 20. 11.

04. 12.

Breg pri
Kranju

21

17/17

Koračin, Nadižar, Šušteršič

27. 11.

11. 12.

Maribor

42

46/44

Javornik, Štraus, Gaber;
Kosi, Skrbinek, Bezjak

20. 11. (vsaka
RD za svoje
kandidate)

12. 12.

Dravograd

18

18/15

Javornik, Z. Topler, D. Ajd

za RD Novo
mesto, RD
Brestanica in
RD Sevnica
za vse RD iz
ZRD Celje
za RD iz ZRD
Ptuj
za RD Tolmin
in RD Bistrica
(I.B.)
za RD Kranj in
RD Tržič
RD: Maribor,
Mura Paloma,
Pesnica, Ruše
in Slovenska
Bistrica
Koroška RD in
RD Radlje

V razpravi, ki je sledila pregledu poročila, je bilo izpostavljeno:
– Ne glede na to, da v vseh okoljih nista bila izvedena oba (spomladanski in jesenski) izpitna roka, je
bilo izpitnih rokov več od načrtovanih.
– V nekaterih okoljih se pojavljajo težnje po plačevanju večjega števila teoretičnega dela usposabljanja
kot je dogovorjeno s strani RZS. Potrebna je boljša organizacija in združevanje.
– Opazen je zelo velik razpon v številu udeleženih kandidatov.
– Potrebna je vsebinska analiza in analiza po posameznih razpisanih lokacijah. Pripraviti je treba
problemsko poročilo – zbrati predloge izvajalk za spremembe na tem področju. Temelj zbiranju
pripomb naj bo enotni vprašalnik za udeležene predavatelje, člane izpitnih komisij in tudi kandidate.
– Opazno je, da je v nekaterih okoljih priprava kandidatov na izpit očitno zelo slaba.
Po razpravi so člani komisije sprejeli
sklep 6:

Sekretar M. Koračin pripravi vsebinsko poročilo z evidentiranjem problemov pri vsebini
predavanj, razpisu, postopku izobraževanja in izpitnega preverjanja itn..

sklep 7:

Predsedniki izpitnih komisij morajo v bodoče dostaviti na RZS poročila o izpitnem roku.

sklep 8:

Do naslednjega sestanka komisija pregleda in po potrebi dopolni anketni vprašalnik, ki ga
bodo v prihodnje izpolnjevali vsi udeleženci procesa 'ribiški izpit'.

sklep 9:

Strokovna služba RZS naj do 15. februarja 2011 pridobi od RD število kandidatov za
spomladanske izpitne roke.

Na RZS je pošla zaloga zgoščenk za ribiške inštruktorje Ribe v slovenskih vodah. Na relaciji RZS –
Tehniški muzej Slovenije (TMS) so težave glede izdelave novele te zgoščenke, zato bo KUR
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kontaktirala člana P. Valiča, da pripravi predlog lastnega pregleda rib z varstvenimi dobami, najmanjšimi
lovnimi merami in razširjenostjo ribjih vrst v Sloveniji.
sklep 10: Sekretar M. Koračin in član KUR P. Valič se do naslednjega sestanka komisije dogovorita o
morebitni pripravi predloga o pregledu rib z varstvenimi dobami in najmanjšimi lovnimi
merami ter razširjenostjo ribjih vrst v Sloveniji.
Pregled realiziranih višjih usposabljanj je sledeč:
za RD

datumi
seminarjev

datumi
izpitnih
rokov

lokacije izpitnih
rokov

prijavljenih
kandidatov
za seminar

izpitni rok –
udeleženih /
uspešnih

vse RD

22.05. in 29.05.

12.06.

ZRDL, Povodje

17

16 / 11

vse RD

6.11. in 13.11.

27.11.

ZRDL, Povodje

36

26 / 24

vse RD

20.11. in 04.12.

18.12.

ZRDL, Povodje

19

15 / 15

seminar za ribiške inštruktorje

vse RD

11.12.

/

ZRDL, Povodje

20

15

obnovitveni seminar za
usposobljene ribiške čuvaje

vse RD

27.11.

/

25

23

ZRD Celje
in Maribor

07.03.

/

76

76

vrsta usposabljanja

usposabljanje za ribiškega
gospodarja
usposabljanje za izvajalce
elektroribolova
usposabljanje za ribiškega
čuvaja

obnovitveni seminar za
sodnike LRM

OŠ Loče,
Loče pri Sl.
Konjicah
Gostišče Gaj pri
Mozirju

izpitne
komisije
Luštek,
Novinec, Valič
Luštek, Trojar,
Fijavž
Luštek, Zagorc,
Žaberl

/
/
/

V razpravi, ki je sledila pregledu poročila, je bilo izpostavljeno:
– najslabše so zastopani ribiški gospodarji,
– kakovost usposabljanj in znanje kandidatov na izpitih se je precej dvignila,
– občasno še vedno prihaja do organizacijskih spodrsljajev, zaradi česar ni prišlo do planiranega
obnovitvenega seminarja za čuvaje v Braslovčah dne 15. 5. 2010.
Po razpravi so člani komisije sprejeli
sklep 11: Zaradi učinkovite in varne izvedbe praktičnega dela komisija omejuje število kandidatov na
seminarjih za izvajalce elektroribolova na 32.
sklep 12: V prihodnje organizirati in izvesti še obnovitveni seminar za izvajalce elektroribolova.
sklep 13: Vse uvodne formalnosti na izpitnem roku zaradi racionalizacije dela odslej opravi predsednik
izpitne komisije.
sklep 14: Čas prihoda članov izpitne komisije in zapisnikarja na izpit določi predsednik izpitne komisije
in ga pravočasno sporoči strokovni službi RZS, ki obvesti oba člana in zapisnikarja.
sklep 15: Zapisnikar skrbi za vodenje evidenc med izvajanjem ustnega dela izpitnega roka. Poskrbi za
vse potrebne obrazce ter potrdila kandidatom o usposabljanju.

ad 3
Oblikovanje plana za seminarje in izpitne roke v letu 2011.
Brez razprave so člani komisije sprejeli
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sklep 16: Strokovna služba RZS zbere število kandidatov po ribiških območjih za spomladansko
obdobje izpitnih rokov. Rok: do 15. februarja 2011.
sklep 17: Sekretar M. Koračin s predlagatelji preveri ustreznost datuma za obnovitveni seminar za RČ
v soboto, 12. marca 2011.
sklep 18: Okvirni plan za višje oblike usposabljanj v letu 2011 je sledeč:
za RD

datumi
seminarjev

datumi
izpitnih
rokov

usposabljanje za ribiškega
gospodarja

vse RD

jeseni

novembra

usposabljanje za izvajalce
elektroribolova

vse RD

26.3. in 2.4.

16.4.

Celje (možno
drugje – odvisno
od prijav)

Luštek, Zagorc,
Žaberl

vrsta usposabljanja

lokacije
seminarjev in
izpitnih rokov

prijavljenih
kandidatov
za seminar

izpitni rok –
udeleženih /
uspešnih

Povodje (možno
drugje – odvisno
od prijav)
Povodje (možno
drugje – odvisno
od prijav)

izpitne
komisije

Luštek,
Novinec, Valič
Luštek, Trojar,
Fijavž

usposabljanje za ribiškega
čuvaja

vse RD

maj ali junij (če
bo dovolj potreb,
sicer jeseni)

maj ali
junij (če
bo dovolj
potreb,
sicer
jeseni)

seminar za bodoče ribiške
inštruktorje

vse RD

26.11.

/

Maribor

/

?

/

(po dogovoru s
predsednikom
DMR A. Kosijem)

/

12.3. + jeseni

/

Postojna + …..

/

14.5.

/

(glede na potrebe)

/

16.4.

/

Gornja Radgona
(dvorana
sejmišča)

določi TK RZS

/

Bled

/

določi TK RZS

/

Ptuj

/

določi TK RZS

/

Loče ob
Šmartinskem j.

/

določi TK RZS

/

Radovljica

/

seminar za bodoče mentorje
mladoletnemu članstvu

vse RD

obnovitveni seminar za
usposobljene ribiške čuvaje
obnovitveni seminar za
usposobljene elektroribiče

zainteresirane RD
zainteresirane RD

obnovitveni seminar za
usposobljene mentorje

zainteresirane RD

obnovitveni seminar za
kastinške sodnike
obnovitveni seminar za
sodnike v LRP in LRPI
obnovitveni seminar za
sodnike v LKO
obnovitveni seminar za
sodnike v LRM

zainteresirane RD
zainteresirane RD
zainteresirane RD
zainteresirane RD

sklep 19: Usposabljanj za sodnike ne bo dokler ne bo določen način izvajanja z OKS-ZŠZ.

ad 4
Obravnava predloga Fakultete za šport: športni ribolov kot izbirni predmet; možnosti za sodelovanje
RZS – FŠ.
Točka dnevnega reda je prestavljena na naslednji sestanek komisije, ker se je predstavnik Fakultete za
šport dr. Ivan Čuk predhodno opravičil.

ad 5
Razno
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 Interni cenik usposabljanj
Sekretar M. Koračin je za lažji pregled pripravil preglednico, ki prikazuje veljavne sklepe o izobraževanju
in usposabljanju v RZS. Med razpravo so sodelujoči obravnavali nekaj predlaganih dopolnitev in
sprememb tega cenika, nato pa je komisija sprejela
sklep 20: Komisija potrjuje interni cenik izobraževanj in usposabljanj s spremembami iz razprave ter
ga posreduje v sprejem upravnemu odboru.
 Naslednji sestanek
Brez razprave je komisija sprejela
sklep 21: Naslednji sestanek komisije bo koncem februarja oz. v začetku marca 2011.

Vsi sklepi so bili sprejeti soglasno. Sestanek je bil končan ob 1650.

Ljubljana, 3. januar 2011.
Zabeležil:
Marko KORAČIN

Predsednik komisije:
mag. Matej LUŠTEK, dr.vet.med.
(e- potrditev: 5. 1. 2011)

Priloga: Predlog internega cenika RZS o izobraževanju in usposabljanju z dat. 29. 12. 2010.
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: 11. 2. 2011.
Po verifikaciji na seji UO RZS sekretar RZS M. Koračin objavi zapisnik na spletni strani RZS, obvestilo o objavi pa
prejmejo: - člani komisije,
- morebitni drugi udeleženci sestanka,
- člani UO,
- člani NO RZS,
- vse RD, ki uporabljajo e- pošto,
- arhiv RZS.
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