Upravni odbor Ribiške družine Bistrica Domžale na podlagi 23. člena Statuta Ribiške družine Bistrica
Domžale, sprejetega dne 20. 3. 2010, sprejema naslednji

PROGRAM PRIPRAVNIŠKEGA DELA PRIPRAVNIKA

Statut Ribiške družine Bistrica Domžale (RD) v 11. členu določa, da ima polnoletna oseba, ki se prvič včlani
v RD, status pripravnika, ki traja eno leto. Po uspešno opravljeni pripravniški dobi je dolžan pripravnik
opraviti izpit za športnega ribiča. Pripravnik ima mentorja, lahko pa tudi drugega člana RD, ki ima opravljen
ribiški izpit in ga določi RD. Mentor pripravlja in usmerja pripravnika za pravilno izvajanje ribolova.
Pripravnik se je po sprejemu v RD dolžan udeležiti uvajalnega seminarja in opraviti interni izpit. Pripravnik
mora izvršiti naloge po tem programu in opraviti izpit za ribiča pri Ribiški zvezi Slovenije (RZS). Dokler
pripravnik ne opravi ribiškega izpita, lahko ribe lovi le s spremstvom (ne more samostojno loviti rib) in
dodeljenim številom ribolovnih dni.
Član, ki prestopa iz mladoletnega članstva v rednega, sme uveljavljati že opravljeno pripravniško dobo, če
je bil v RD včlanjen neprekinjeno vsaj tri leta.
GRADIVO ZA PRIPRAVNIKA:
1.
2.
3.
4.

Program pripravniškega dela pripravnika.
Pripravniški dnevnik.
Priročnik za ribiški izpit (strokovno gradivo, ki ga prejme v trajno last ob plačilu prve polne članarine).
Interni akti RD Bistrica Domžale (statut, pravilnik o športnem ribolovu, pravilnik o disciplinski
odgovornosti in disciplinskem postopku, druga gradiva).

MENTOR:
1. Pripravnik izbere za mentorja člana RD, ki ima opravljen ribiški izpit in soglaša z mentorstvom. V kolikor
pripravnik sam ne izbere mentorja, mu ga določi UO, praviloma na predlog pododbora iz katerega
izhaja.
2. Mentor pripravlja in usmerja pripravnika za pravilno izvajanje ribolova v Bistriškem ribiškem okolišu in
skrbi za potrjevanje njegovih udeležb na dogodkih v pripravniškem dnevniku.
3. Mentor opravlja svojo nalogo odgovorno in častno.
USPOSABLJANJA:
1. Pripravnik se mora v pripravniškem obdobju udeležiti najmanj enega internega seminarja, ki ga
organizira RD, kjer spozna ribiški okoliš, njegove meje, vrste rib in njihove varstvene dobe, veljavne
ribolovne režime, gojitveno-čuvajsko službo, vsebino internih aktov ribiške družine ter druge vsebine.
2. Usposabljanje se izvede pred pripravo na ribiški izpit, ki ga organizira Zveza ribiških družin Ljubljana
(ZRD).
3. Pripravnik se mora udeležiti tudi priprave na ribiški izpit, ki jo organizira ZRD Ljubljana.
AKTIVNOSTI PRIPRAVNIKA V ČASU PRIPRAVNIŠKE DOBE:
1. Pripravniki so dolžni prvo leto aktivno opraviti 40 delovnih ur na:
a. elektroizlovih ali vlaganjih rib v ribolovne vode (najmanj enkrat),
b. čistilnih in drugih delovnih in priložnostnih akcijah v RD1.
2. Obiskati morajo vsaj en ribiško gojitveni objekt - ribogojnico ali Tehniški muzej Slovenije (ribiški
oddelek). Obisk mora gostitelj v pripravniški dnevnik potrditi z žigom.
3. Izvesti je potrebno najmanj pet ribolovnih dni tako v salmonidnih kot ciprinidnih vodah pod vodstvom
mentorja ali člana RD, ki ima opravljen ribiški izpit.

1

Vodja elektroizlova in vodja delovne akcije lahko potrdijo udeležbo pri aktivnosti v pripravniški dnevnik.
1/2

ODGOVORNOST PRIPRAVNIKA:
1. Pripravnik mora spoštovati vse pravne vire, ki na državni in na družinski ravni opredeljujejo
sladkovodno ribištvo v Republiki Sloveniji.
2. Pripravnik mora sproti in vestno izpolnjevati pripravniški dnevnik. Iz dnevnika morajo biti razvidne vse
njegove aktivnosti v času pripravništva.
3. RD pripravnika, ki ne izvede vseh načrtovanih aktivnosti iz Programa pripravniškega dela pripravnika,
ne prijavi k pripravam na ribiški izpit, ki ga izvede ZRD Ljubljana.
4. Pripravniška doba se praviloma zaključi z opravljenim izpitom za športnega ribiča pri RZS.
5. V kolikor se pripravnik v pripravniški dobi, kljub vabilom ne udeleži internega usposabljanja ter
internega ribiškega izpita, ne pristopi k izvajanju pripravniškega dela pripravnika in se ne udeležuje
zahtevanih aktivnosti, izgubi s prihodnjim ribiškim letom ribolovno pravico (ne izda se mu letna
ribolovna dovolilnica), izjemoma se mu lahko podaljša samo članstvo ob plačilu obveznosti. V tretjem
letu ribiškega staža se kandidata iz seznama članstva izbriše iz ribiške evidence KLEN.
OPRAVLJANJE INTERNEGA RIBIŠKEGA IZPITA:
1. Interni ribiški izpit pripravijo in izvedejo usposobljeni člani RD (predavatelji), ki jih s sklepom imenuje
UO RD.
2. Predavatelji morajo pripraviti usposabljanje in preizkus znanj iz vsebin internih aktov ribiške družine,
predstavitve ribiškega okoliša, njegovih mej, vrst rib in varstvenih dob, veljavnih ribolovnih režimov,
gojitveno-čuvajske službe, ribiške etike ter drugih vsebin.
3. Pripravnik mora uspešno opraviti interni ribiški izpit iz predavanih vsebin.
4. Preizkus znanja se opravlja pisno ali ustno od 20 do 30 minut, praviloma po končanem internem
usposabljanju.
5. Pripravnik pridobi ribolovno pravico (letno ribolovno dovolilnico) po uspešno opravljenem internem
ribiškem izpitu.
6. Po opravljenem internem ribiškem izpitu, lahko pripravnik lovi samostojno na ribnikih samo podnevi,
na tekočih vodah pa s spremstvom mentorja.
7. Če pripravnik internega izpita ne opravi, ga lahko ponovi.
OPRAVLJANJE RIBIŠKEGA IZPITA PRI RZS:
1. V primeru, da pripravnik ribiškega izpita pri RZS glede na 13. člen Pravilnika o usposabljanju ribiških
pripravnikov in opravljanju ribiških izpitov ne opravi, se mu pripravniška doba podaljša do naslednje
prijave na ribiški izpit. Njegov status članstva ostane enak, dokler izpita ne opravi.
2. Stroške vsakega nadaljnjega opravljanja ribiškega izpita na RZS krije ribiški pripravnik v skladu s 16.
členom Pravilnika o usposabljanju ribiških pripravnikov in opravljanju ribiških izpitov, povečano za
administrativne stroške prijave.
3. V kolikor pripravnik po dveh ponovitvah ne opravi ribiškega izpita na RZS, ostane član RD v statusu
AP, vendar brez ribolovne pravice.

Program pripravniškega dela pripravnika prične veljati naslednji dan po sprejemu sklepa na Upravnem
odboru Ribiške družine Bistrica Domžale, uporabljati pa se začne s 1. 11. 2015.

Datum: 15. 10. 2015
Martin Movern,
predsednik UO RD Bistrica Domžale
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