sestanek komisije RZS za usposabljanja v sladkovodnem ribištvu dne 7. 2. 2008

telefon:
telefaks:
E-naslov:

Ribiška zveza Slovenije
Tržaška cesta 134
1000 Ljubljana

01 256 12 94
01 256 12 95
sekretar.rzs@ribiska-zveza.si

ZAPISNIK
sestanka komisije RZS za usposabljanja v sladkovodnem ribištvu
Sestanek je bil v pisarni Ribiške zveze Slovenije v četrtek, 7. februarja 2008 z začetkom ob 1530.

Prisotni:
- k o m i s i j a : predsednik mag. Matej LUŠTEK ter člani: Jože TROJAR, Peter VALIČ in mag.
Miroslav ŽABERL;
- drugi vabljeni: Romana ERHATIČ ŠIRNIK (kustosinja ribiškega oddelka TMS), Borut JERŠE
(predsednik RZS) in Marko KORAČIN (sekretar RZS).
Odsotni člani kom.: - opr.: Marko BERTOK,
- neopr.: /.
SKLEPČNOST: Od petih so prisotni štirje člani komisije. Sestanek je sklepčen.
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pregled zapisnika prejšnjega sestanka komisije.
Dogovor o nadaljevanju priprav Priročnika za ribiške pripravnike.
Informacija o vlogi za pridobitev koncesije o usposabljanjih v sladkovodnem ribištvu.
Obravnava predloga za program usposabljanja za mentorje mladoletnemu članstvu.
Obravnava predloga za program usposabljanja za sodnike na tekmah v LRP.
Seminarji in usposabljanja v letu 2008.
Razno.

Dnevni red je bil soglasno sprejet.

ad 1
Pregled zapisnika prejšnjega sestanka komisije.
Pregled je opravil predsednik M. Luštek. Ugotovitve iz razprave:
-

s. 1:
s. 3:
s. 15:
s. 17:

Sklep ni v skladu s 17. členom pravilnika.
Urejeno. Z. Petek ne želi več sodelovati v komisiji za usposabljanja v sladkovodnem ribištvu.
Komisija prestavlja rok na konec februarja 2008.
Sekretar uredi, da strokovna služba RZS pošlje še en poziv družinam, ki še niso prijavile
kandidate na spomladansko izpitno obdobje, da to opravijo do konca februarja 2008.
- s. 19: Komisija prestavlja rok na 30 dni pred prvim razpisanim izpitom za izvajalce elektroribolova.
- s. 21: Komisija prestavlja rok na 30 dni pred prvim razpisanim izpitom za ribiške gospodarje.
- s. 22: TK za LRP pripravi celovit program in izpitna vprašanja do 20. februarja 2008, komisija za
usposabljanja v sladkovodnem ribištvu pa jih takoj nato verificira na dopisnem sestanku.
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- s. 25: Komisija predlaga, da UO RZS še enkrat prediskutira vsebino tega sklepa, ki je bil predlog
upravnemu odboru.
Po razpravi so člani komisije sprejeli
sklep 1:

Sekretar RZS s pomočjo B. Javornika in predsednikov TK poišče ustreznega kandidata za
sodelovanje v komisiji za usposabljanja v sladkovodnem ribištvu namesto dosedanjega
člana Zvonka Petka.

sklep 2:

Komisija spreminja 1. sklep sestanka z dat. 9. 11. 2007 kot sledi: Honorar za inštruktorje je
15 € na uro predavanj ali izpita. Priznana dolžina predavanj je 6 ur in največ dvakrat na leto
v posamezni RD. RD smejo združiti svoja predavanja, da zmanjšajo stroške izobraževanja
svojih ribiških pripravnikov.

sklep 3:

Komisija potrjuje zapisnik prejšnjega sestanka in poročilo o realizaciji sklepov.

ad 2
Dogovor o nadaljevanju priprav Priročnika za ribiške pripravnike.
V razpravi so sodelovali vsi udeleženci sestanka. Dogovorili so se o izločitvi, zamenjavi in dodajanju
slikovnega gradiva ter o spremembah besedila. Povzetek:
—
—
—
—

Poglavje 1 (zgodovina) dopolniti v posameznih delih, zlasti pa za obdobje po drugi svetovni vojni.
Poglavji 2 in 9 uskladiti z zakonodajo, ki velja zdaj.
Format tiska: enak kot je za glasilo Ribič (203 x 280 mm).
Priročnik mora biti stiskan in na voljo ribiškim družinam vsaj en mesec pred začetkom prvega
izpitnega roka.

Po razpravi so člani komisije sprejeli
sklep 4:

Urednik M. Koračin pripravi popravke priročnika v skladu z dogovori ob pregledu vzorčnega
izdelka do konca februarja 2008.

sklep 5:

Lektorica priročnika je Marjetka Šivic.

sklep 6:

B. Jerše pripravi terminski plan izida priročnika.

sklep 7:

O tiskanju priročnika se dogovori B. Jerše.

ad 3
Informacija o vlogi za pridobitev koncesije o usposabljanjih v sladkovodnem ribištvu.
Informacijo je podal predsednik RZS B. Jerše. Pričakovati je, da bo RZS prejela z MKGP pozitivni
odgovor še v mesecu februarju.
Izpitna komisije morajo biti tričlanske, sodelovati pa mora zapisnikar, zato so člani komisije sprejeli
sklep 8:

Člani izpitne komisije za ribiške čuvaje so lahko: Marko BERTOK, mag. Matej LUŠTEK,
Peter SOLAR, Peter VALIČ, mag. Miro ŽABERL.
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sklep 9:

Člani izpitne komisije za ribiške gospodarje so lahko: Marko BERTOK, Dušan JESENŠEK,
mag. Matej LUŠTEK, Peter VALIČ, mag. Miro ŽABERL.

sklep 10: Člani izpitne komisije za izvajalce elektro ribolova so lahko: doc. dr. Uroš AHČAN, mag.
Matej LUŠTEK, Jože TROJAR.
sklep 11: M. Luštek poišče vsaj še enega kandidata za izpitno komisijo za izvajalce elektro ribolova.

ad 4
Obravnava predloga za program usposabljanja za mentorje mladoletnemu članstvu.
Predlog programa je pripravil predsednik komisije za delo z mladoletnim članstvom Anton Kosi in so ga
udeleženci prejeli z vabilom na sestanek. V razpravi so sodelovali vsi udeleženci sestanka. Povzetek
razprave:
— Dodati poglavje o varnosti pri vodi, o varnem delu z otroki, o zavarovanjih skupin otrok itd..
— Dodati tudi poglavje o psihologiji in psiholoških prijemih pri delu z mladostniki. Teze o tej tematiki
so sicer pripravljene, poiskati pa je treba predavatelja, saj je pripravljalec tez hudo bolan in ne
zmore napora, ki je potreben za primerno predavanje.
— Poglavje 4 črtati iz programa.
— Na podlagi vrnjenih anketnih vprašalnikov o delu z mladoletnimi člani v RD je 80 kandidatov za
seminar o usposabljanju mentorjev mladoletnega članstva.
— Primerno bi bilo, da bi v letu 2008 izvedli dva seminarja za usposabljanje mentorjev mladoletnega
članstva.
Po razpravi so člani komisije sprejeli:
sklep 12: Člani komisije za usposabljanja v sladkovodnem ribištvu in komisije za delo z mladoletnim
članstvom poiščejo vsaj enega kandidata z izobrazbo iz psihologija, ki bo predaval poglavje
o psiholoških prijemih pri delu z mladostniki.
sklep 13: Komisija za usposabljanja v sladkovodnem ribištvu bo v letu 2008 pripravila dva seminarja
za usposabljanje ribiških mentorjev.
sklep 14: Komisija za delo z mladoletnim članstvom naj pripravi in sprejme nabor ciljev uspešnih
mentorjev.

ad 5
Obravnava predloga za program usposabljanja za sodnike na tekmah v LRP.
Zaradi opravičene odsotnosti Branka Novaka, predsednika TK za LRP je razpisni program
usposabljanja za sodnike v LRP predstavil sekretar M. Koračin. RD imajo prijavljenih 64 kandidatov za
opravljanje tega usposabljanja.
V razpravi so sodelovali vsi udeleženci in ugotovili, da manjka celovit program sodniškega
usposabljanja za disciplino 'lov rib s plovcem' pa tudi izpitna vprašanja še niso pripravljena.
Po razpravi so člani komisije sprejeli:
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sklep 15: Predsednik TK za LRP B. Novak naj v sodelovanju s člani komisije pripravi do 20. februarja
2008 celovit program sodniškega usposabljanja za disciplino LRP.
sklep 16: Predavatelji, ki so predvideni za usposabljanje sodniških kandidatov v disciplini LRP
pripravijo do 20. februarja 2008 nabor vprašanj in testne pole za izpit. Testne pole morajo biti
v najmanj dveh variantah (A – B). Komisija za usposabljanja v sladkovodnem ribištvu jih
verificira na dopisnem sestanku.
sklep 17: V letu 2008 bo en seminar za sodnike v LRP.

ad 6
Seminarji in usposabljanja v letu 2008.
Komisija je pripravila naslednji načrt usposabljanj v letu 2008:
vrsta usposabljanja

št.

seminar za ribiškega gospodarja
seminar za izvajalca elektroribolova
seminar za ribiškega čuvaja
ponovitveni izpitni roki za RG, IER in RČ

1
1
2
1

pripravniški izpit

10

seminar za ribiškega inštruktorja
seminar za načrtovalca v RD
seminar za mentorja mladoletnih članov
seminar za kastinškega sodnika
seminar za sodnika v LRP
seminar za sodnika v LKO
seminar za sodnika v LRM
obnovitveni sem. za ribiške čuvaje
obnovitveni sem. za kastinške sodnike
obnovitveni sem. za sodnike v LRP
obnovitveni sem. za sodnike v LKO
obnovitveni sem. za sodnike v LRM

2
/
2
/
1
/
/
1
/
/
/
/

znani termini

25. – 28. 3. in 11., 12. 4.
19. 4.
12. 1. in 8. 3.

lokacije

Povodje
?
Povodje in Maribor

sklep 18: Komisija predlaga upravnemu odboru, da se v letu 2008 izvede 10 pripravniških izpitnih
rokov in 10 usposabljalnih seminarjev z ustreznimi izpitnimi roki.
sklep 19: V primeru večjih potreb po izvedbi izpitnih rokov za ribiške pripravnike se komisija odloči o
dodatnih terminih na dopisnem sestanku.
sklep 20: Glavnina izpitnih rokov za ribiške pripravnike mora biti na soboti in ne na delovne dni.
sklep 21: V času do pridobitve predvidene koncesije za usposabljanja ribiških čuvajev, ribiških
gospodarjev in izvajalcev elektroribolova strokovna služba ugotovi morebitne dodatne
potrebe po tovrstnem usposabljanju.
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ad 7
Razno.
V okviru te točke ni bilo razprave.

Sestanek je bil končan ob 1850.

Ljubljana, 12. februar 2008.
Zabeležil:
Marko KORAČIN

Predsednik komisije:
mag. Matej LUŠTEK, l.r.
(e- potrditev: 19.2.2008)

OPOMBA: Sekretar RZS objavi zapisnik na spletnih straneh zveze po verifikaciji na UO RZS.
Kopije zapisnika prejmejo: - člani komisije,
- v zapisniku zadolženi posamezniki, če nimajo e- naslova,
- arhiv RZS.
Obvestilo o objavi na spletnih straneh prejmejo:
- udeleženci sestanka,
- člani UO RZS,
- člani NO RZS,
- vse RD, ki uporabljajo e- pošto,
- v tem zapisniku imenovani posamezniki.
Zapis prejemnikov po elektronski pošti je v arhivu RZS.
Datum verifikacije zapisnika na seji UO: 11. 4. 2008.
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