Zapisnik s sestanka komisije RZS za usposabljanje v ribištvu (KUR),
ki se je sestala dne 2.4. 2014

Ribiška zveza Slovenije

Leto 2011:

Tržaška cesta 134
1000 Ljubljana

ZAPISNIK
4. sestanka komisije RZS za usposabljanje v ribištvu
v tem mandatu
Sestanek je bil v torek, 2. aprila 2014, 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: dr. Miroslav ŽABERL (predsednik RZS) Igor MILIČIĆ (sekretar RZS).
Opravičili:

- člani komisije: /;
- drugi vabljeni: ).

SKLEPČNOST: Od petih je prisotnih pet članov komisije. Sestanek je sklepčen.
Dnevni red:
1. Pregled in obravnava zapisnika 3. sestanka komisije ter poročilo o realizaciji sklepov
2. Obravnava poročila o delu komisije za usposabljanje v letu 2013 (poročevalec Djordje Vučković)
3. Obravnava plana dela komisije za leto 2014 (poročevalec Djordje Vučković)
4. Obravnava in pregled sklepov komisije za usposabljanje (Djordje Vučković)
5. Obravnava ugotovitev analize anketnih vprašalnikov s področja ribiških izpitov (poročevalec Mohor
Slatner)
6. Obravnava in opredelitev rokov izobraževanj in izpitov za leto 2014 (poročevalec Mohor Slatner,
Roman Zupanc)
7. Obravnava predlogov vsebin za izvedbo usposabljanja vodstev ribiških družin v letu 2014
(poročevalec Djordje Vučković)
8. Obravnava predloga skupnega usposabljanja policistov in ribiških čuvajev (Roman Zupanc)
9. Razno
Dnevni red je bil sprejet soglasno.
ad 1
Pregled in obravnava zapisnika 3. sestanka komisije ter poročilo o realizaciji sklepov
Predsednik KUR D. Vučkovič je predstavil poročilo o realizaciji sklepov s pretekle seje komisije. Po
razpravi je bil sprejet
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sklep 1:

komisija je potrdila zapisnik 3. sestanka komisije skupaj s poročilom o realizaciji
sklepov.
ad 2

Obravnava poročila o delu komisije za usposabljanje v letu 2013
Sekretar RZS I. Miličić je predstavil nabor zbranih ponudb RD iz ZRD Ljubljana, ki imajo primerne
prostore za izvedbo višjih oblik usposabljanja. Po razpravi so bili sprejeti naslednji
sklep 2: komisija potrjuje poročilo o delu komisije v letu 2013.
sklep 3: član KUR Mohor Slatner opravi poizvedbo pri predsedniku RD Barje glede možnosti
najema prostora za izvedbo višjih oblik usposabljanja.
sklep 4: strokovna služba RZS pridobi podatke o cenah najema predavalnic pri zunanjih
ponudnikih.
sklep 5: komisija ostaja na načelu ekonomičnosti - organiziranja izobraževanja v tistih krajih, o
od koder je največ prijavljenih kandidatov.
ad 3
Obravnava plana dela komisije za leto 2014
Sestanek s predsedniki RD v Lukovici je podal določene ideje tematik za izvedbo usposabljanj. Posvet
glede posegov v vode je v fazi reazlizacije.
Predsednik RZS dr. Miroslav Žaberl je članom KUR povedal, da je ta komisija ena najbolj delavnih
komisij in da zaradi uspešno izvedenih usposabljanj, RZS postaja servis slovenskim RD.
sklep 7: člani KUR potrjujejo predstavljen plan dela za leto 2014, ki ga predsednik komisije
posreduje strokovni službi.

ad 4
Obravnava in pregled sklepov komisije za usposabljanje
D. Vučkovič je seznanil prisotne z problematiko števila udeležencev usposabljanj in plačevanja
kotizacije glede na število prisotnih. dr. M. Žaberl je opozoril, da določene RD ne podajajo natančnih
podatkov o številu kandidatov. RZS je kot nosilec javnega pooblastila dolžna izvesti vsaj eno
usposabljanje na leto. M. Luštek predlaga proaktivno sodelovanje in ponovno kontaktiranje RD z
dopisom, opozoril pa je tudi, da je struktura članstva že dokaj izobražena in ni pričakovati povečanj
kandidatov. Komisija vse ZRD poziva da so čim bolj racionalne pri izvajanju ribiških izpitov
Na koncu so bili sprejeti
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sklep 8: razveljavijo se sledeči sklepi - 3. sklep 7. sestanka KUR z 3.2.2009 in 26. sklep 9.
sestanka KUR z 17.9.2009 ter 2. sklep in 5. sklep 3. sestanka KUR z 13.11.2013.
sklep 9: v kolikor je na višje oblike usposabljanja prijavljeno 20 kandidatov ali več se
usposabljanje izvede, v kolikor pa je na usposabljanje prijavljeno manj kot 15 kandidatov se
usposabljanje ne izvede.
sklep 10: v kolikor je na ribiški izpit prijavljenih 20 kandidatov ali več, se izpit izvede, v kolikor
pa je pristopi manj kot 18 kandidatov, se izpitni rok z eno izpitno komisijo ne izvede.
sklep 11: za usposabljanja za ribiške izpite se za predavatelje poviša urna postavka s 15 € na 17
€, izplačilo za priprave na predavanje se ukine, priznajo pa se potni stroški.

ad 5
Obravnava ugotovitev analize anketnih vprašalnikov s področja ribiških izpitov
Analizo anket je predstavil član KUR M. Slatner. Analiza je pokazala, da udeleženci usposabljanj
metode dela komisije ocenjujejo kot dobra. Pokazalo se je, da udeležencem najbolj problematične in
težko razumljive teme (terminologija) iz zakonodaje in zgodovine v sladkovodnem ribištva. V razpravi so
se prisotni strinjali, da je večja poenostavitev izpostavljenih tematik nemogoča in da je lahko problem v
nekaterih predavateljih z manjšim predznanjem.
Po razpravi so člani komisije sprejeli
sklep 12: predavatelji bodo svoje predstavitve za multiplikatorje kvalitativno nadgradili, da bodo
bolj privlačne in nazorne pri področju zakonodaje in upravljanja.
sklep 13: na RD se pošlje dopis za sočasno usposabljanje novih multiplikatorjev in za
obnovitveno usposabljanje starih. Razpis se objavi v tudi glasilu Ribič.
sklep 14: o rezultatih ankete Mohor Slatner pripravi prispevek, ki se objavi v glasilu Ribič..

ad 6
Obravnava in opredelitev rokov izobraževanj in izpitov za leto 2014
Izpiti za gospodarje RD se lahko izvedejo v prostorih ZZRS, k sodelovanju se bi povabilo predsednika
RD Bled S. Novaka. Termini za usposabljanje za elektroribiče bodo predvidoma v septembru, v primeru
zadostnega števila prijav pa tudi obnovitveni seminar za ribiške čuvaje. za usposabljanje delavce v
sladkovodnem ribištvu je član KUR R. Zupanc pripravil program za govoril je z zdravnikom S.
Kosmačem
Člani komisije so po razpravi sprejeli
sklep 15: seminarji za ribiške čuvaje se izvedejo 10. in 17. maja, z izpitom 31. maja 2014.
sklep 16: seminarji za gospodarje se izvede 24. maja, izpit pa 7. junija.
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ad 7
Obravnava predlogov vsebin za izvedbo usposabljanja vodstev ribiških družin v letu 2014
16. aprila bo izvedeno usposabljanje vodstev »Posegi v vodotoke«. Usposabljanje o disciplinskih
postopkih bo pripravljeno v sodelovanju s KPV, predvidena izvedba ja v mesecu maju. Za jesen
predvideno predavanje o promociji slovenskih voda in ribolova v sodelovanju s KPA. Prav tako je za
jesen, predvideno predavanje o upravljanju s potočno postrvjo, če bo do takrat sprejeta državna
strategija upravljanja s potočno postrvjo. Če MKO še ne po podalo smernic do jeseni, se bo izvedlo
usposabljanje vlaganja iker postrvi z očmi v RD Tolmin.
sklep 17: komisija sprejme predlog vsebin usposabljanja vodstev RD za leto 2014, z možnostjo
spremembe - namesto upravljanja s p. postrvjo - z izvedbo usposabljanja vlaganja iker v RD
Tolmin.
ad 8
Obravnava predloga skupnega usposabljanja policistov in ribiških čuvajev
Komisija je sprejela predlog člana KUR Romana Zupanca o nadaljevanju sodelovanja pri usposabljanjih
s policisti, prav tako je iz generalne policijske uprave prišel pozitiven odgovor glede nadaljnjega
sodelovanja. Na leto bi izvedli po dve usposabljanji v dveh slovenskih regijah. Program za
usposabljanje bo vsebinsko nadgrajen na osnovi usposabljanja v PU Kranj. Kontaktna oseba za
dogovarjanje s policijskimi upravami bo I.Miličić.
sklep 18: skupno usposabljanje se začne v maju na PU Novo mesto, v jeseni pa na področju PU
Celje.
sklep 19: strokovna služba pripravi vabilo za ribiško inšpektorico o terminih usposabljanj.

ad 9
Razno
Člana KUR R. Zupanc in P. Valič sta opozorila na problematiko sanacije brežin po žledolomu in na
pregrevanje voda. Pri sanaciji brežin po katastrofalnem žledolomu, ki bi lahko zaradi izvajanja s stroji,
lahko imela večje negativne posledice za vodotoke in ribji živelj v njih. Vse RD se opozori, da
spremljajo izvajanje sanacije, po možnosti z foto dokumentacijo stanja pred in po sanaciji.
sklep 20: Peter Valič pripravi osnutek, strokovna služba RZS pa pripravi čistopis dopisa vsem
RD , da spremljajo izvajanje sanacije žledoloma ob brežinah v matičnih ribiških okoliših.
Vsi sklepi so bili sprejeti soglasno. Sestanek je bil končan ob 1850.
Ljubljana, 17. april 2014.
Zabeležil:

Predsednik komisije:
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Igor MILIČIĆ

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: ____________. 2014.
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,
člani UO,
člani NO RZS,
vse RD.
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