Na podlagi 15. člena, v zvezi z 6., 7., in 23. členom Statuta Ribiške družine Ljubno
ob Savinji (v nadaljevanju RD Ljubno), je Upravni odbor RD Ljubno ob Savinji na
svoji seji dne 25. 10. 2016, sprejel
PROGRAM USPOSABLJANJA IN OPRAVLJANJA DELOVNE OBVEZE PRIPRAVNIKOV V
RD LJUBNO OB SAVINJI
Uvod
Zaradi opažanj članov Ribiške družine Ljubno ob Savinji in čuvajske službe, da člani
RD Ljubno v povprečju slabo poznajo ribiški okoliš, splošne akte, organe RD, ribje
vrste in načela Etičnega kodeksa slovenskih ribičev, je Zbor članov RD Ljubno v
Statutu opredelil, da je vsak nov član ob prvi včlanitvi v RD Ljubno pripravnik za
dobo najmanj treh let, v tem času pa mora izvajati dela po programu, ki ga določi
UO RD Ljubno. Namen programa je dvigniti nivo znanja članov.
Ta program določa obseg in način izvajanja usposabljanja ter delovne obveznosti
pripravnikov RD Ljubno, vodenje ustreznih evidenc opravljenega dela ter
opredeljuje aktivnosti povezane z opravljanjem praktičnih vsebin v okviru
usposabljanja pripravnika.
Namen
Zaradi zagotavljanja doseganja ciljev in izvajanja nalog RD Ljubno, predvsem pa s
ciljem ustrezno usposobiti člana-pripravnika za samostojno delo v RD Ljubno, v
skladu s 15. členom Statuta RD Ljubno ima vsaka polnoletna oseba, ki se prvič
včlani v RD Ljubno za dobo treh let status pripravnika. V tem času mora letno v
sklopu usposabljanja opraviti 50 delovnih ur, v prvem letu pa tudi seminar za
pripravnika v RD Ljubno, ki ga organizira UO RD Ljubno najkasneje do 1.3. vsako
leto v primeru izpolnjenih pogojev, torej članov, ki imajo status pripravnika v RD
Ljubno.
Vsak pripravnik v RD Ljubno je dolžan letno delovno obveznost, ki šteje 50 delovnih
ur opraviti najkasneje do konca koledarskega leta.
Delovne ure se opravljajo v skladu s potrebami RD Ljubno, po predhodni odobritvi
gospodarja, predsednika oziroma osebe, ki jo pooblastita.
Namen doslednega izvajanja programa usposabljanja pripravnikov je zagotoviti
dobro poznavanje organiziranosti RD Ljubno in načina delovanja ter podrobnega
spoznavanja Zgornjesavinjskega ribiškega okoliša.
Način obveščanja in komunikacije
Potrebe po delu so praviloma razvidne na spletni strani RD Ljubno, na oglasni deski
ribiškega doma RD Ljubno, v primeru potrebe pa lahko gospodar RD Ljubno ali
pooblaščene osebe pripravnika k izvajanju delovnih ur pozovejo individualno preko
SMS-a, elektronske pošte ali telefonskega klica.
Upravni odbor lahko določi, da je udeležba na posamezni delovni akciji obvezna za
vse pripravnike.
Vsak pripravnik se je dolžan odzvati pozivu gospodarja RD Ljubno na delo. Član, ki
se dvakrat neopravičeno ne odzove vabilu gospodarja, ni opravil delovne obveznosti
za to koledarsko leto. Opravičilo o odsotnosti za vse delovne akcije, o katerih je
pripravnik obveščen preko spletne strani, ali elektronske pošte, mora biti pisno ali
poslano po elektronski pošti na sedež RD.

Izjeme
Če se pripravnik iz objektivnih razlogov ne more udeležiti delovne akcije, je dolžan
na RD predložiti pisno opravičilo.
Izjemoma lahko UO RD Ljubno na pisno prošnjo in s predloženim pisnim dokazilom
opraviči izvajanje delovne obveznosti pripravnika zaradi zdravstvenih ali drugih
telesnih omejitev.
Delovnih obveznosti v okviru pripravništva so opravičeni člani ki bodo v
koledarskem letu dopolnili 80 let.
Opravljanje delovnih ur v sklopu pripravništva
Ure opravljene v prvem koledarskem letu se poleg delovne obveze štejejo v
praktični del programa za opravljanje ribiškega izpita novo sprejetih članov, ki še
nimajo ribiškega izpita.
Poleg navedenih del je ribiški pripravnik dolžan opraviti še najmanj 5 dni
praktičnega
ribolova v revirjih RD Ljubno pod vodstvom mentorja ali drugega ribiča iz RD
Ljubno z opravljenim ribiškim izpitom.
Način opravljanja in evidenca opravljanja pripravniških ur
Vsak pripravnik prejme letno ribolovno dovolilnico, na kateri se hkrati tudi vodi
evidenca opravljanja delovnih ur, katere lahko podpisujejo samo gospodar in
pooblaščene osebe.
Gospodar razporeja pripravnike na delo tako, da se usposobijo za vsa dela, ki so v
RD potrebna:
- Urejanje okolice ribiškega doma ter ostalih objektov
- Čiščenje bregov vodotokov
- Čiščenje in pomoč pri delu v ribogojnici
- Dela vezana na izvajanje ribiško gojitvenih del v okolišu v obsegu ki je
dopusten glede na pripravnikovo znanje in ribiško izobrazbo.
Pripravnik mora delovne ure v okviru pripravništva opraviti lastnoročno.
Neopravljenih delovnih ur ni mogoče plačati ali prenašati v naslednje koledarsko
leto. Prav tako pripravnik ni upravičen do kakršnekoli nagrade ali celo plačila
prekomerno opravljenih delovnih ur, niti se le te ne morejo prenašati v naslednje
koledarsko leto.
Izvedba in obseg enodnevnega seminarja za pripravnike RD Ljubno
UO RD Ljubno najkasneje do 1.3. vsako leto v primeru izpolnjenih pogojev, torej
članov, ki imajo status pripravnika v RD Ljubno, organizira enodnevni seminar na
temo spoznavanja RD Ljubno.
Program teoretičnega dela zajema predstavitev sledečih sklopov:
- Zgodovina RD Ljubno
- Organiziranost RD Ljubno
- Spoznavanje temeljnih aktov in organov RD Ljubno
- Obseg in lastnosti Zgornje Savinjskega ribiškega okoliša
- Poznavanje rib in biologije rib
- Izvajanje ribiško gojitvenega opravljanja v Zgornje Savinjskem ribiškem
okolišu.
- Ukrepanje ob onesnaženjih in poginih rib ter posegih v okolje.
- Kodeksu slovenskih ribičev primerno izvajanje športnega ribolova, ravnanja z
ribo in postopka legitimiranja ob kontroli ribiškega čuvaja.

Praktični del zajema:
- Ogled ribogojnic Ljubno in Podvolovljek
- Ogled Zgornje Savinjskega ribiškega okoliša s poudarkom na mejah revirjev
in njihovimi statusi.
Pripravnik prejme vabilo na seminar pisno ali po elektronski pošti najkasneje 7 dni
pred dnevom seminarja.
Stroški seminarja
Najkasneje na dan seminarja je pripravnik dolžan poravnati kotizacijo oziroma
stroške seminarja v višini, ki jo vsako leto posebej določi UO RD Ljubno. Cena
zajema stroške priprave gradiva, stroške organizacije in izvajalcev ter prehrano.
Znesek se nakaže na tekoči račun RD Ljubno s sklicem »Plačilo seminarja«
Zaključek in pouk o posledicah v primeru nedoslednega opravljanja
pripravniškega staža
Če se pripravnik neopravičeno ne udeleži seminarja nima pravice do dviga ribolovne
dovolilnice za tekoče leto.
Če pripravnik ne izpolni obveznosti vezanih na delo in usposabljanje v družini ali če
se neopravičeno ne udeleži seminarja, UO RD Ljubno o tem seznani disciplinskega
tožilca, ki zoper njega vloži predlog za disciplinski postopek zaradi kršenja določb
23. člena Statuta RD Ljubno ob Savinji v skladu z 2. alinejo 1. člena Pravilnika o
disciplinskem postopku RD Ljubno. V primeru neopravljenih članskih obveznosti ne
more dobiti izpisnice iz RD Ljubno.
Veljavnost programa
Ta program velja od sprejema dalje in se ga objavi v uradnih prostorih RD Ljubno,
na spletni strani, prejme pa ga tudi vsak član, na katerega se obveznosti nanašajo (
v elektronski ali fizični obliki).
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