
 1 

RIBIŠKA DRUŽINA TRŽIČ 
Ročevnica 61 
4290 TRŽIČ 
 

 
 
Na podlagi določil Pravilnika o usposabljanju ribiških pripravnikov in opravljanju ribiških 
izpitov, objavljenega v Ribiču 6/2016, je UO RD Tržič na svoji seji dne 12.10.2016 sprejel: 
 
 
 

Pravilnik o mentorjih ribiških pripravnikov 
 
 

1. člen 
 
Mentor ribiškega pripravnika je lahko vsak polnoletni član RD Tržič, ki: 
- ima opravljen ribiški izpit najmanj 3 leta in je član ribiških organizacij ni pravomočno 

kaznovan na prepoved ribolova od 1do 3 leta in mu kazen še ni potekla, 
- ima znanje, potrebno za usposabljanje ribiča pripravnika. 
 

2. člen 
 
Mentor ribiškega pripravnika mora biti seznanjen s Pravilnikom o usposabljanju ribiških 
pripravnikov in opravljanju ribiških izpitov. 
Poznati mora vsebino Priročnika za Ribiče, ki ga je izdala RZS. 
Prav tako mora poznati Statut in druge normativne akte RD Tržič. 
Obvladati mora tehnike ribolova (muharjenje, vijačenje,  ribolov s plovcem in talni ribolov. 
 

3. člen 
 
Vsak pripravnik mora imeti najmanj enega mentorja. 
Pripravnik lahko izbere mentorja sam, lahko pa mu ga dodelijo tudi organi RD Tržič (UO, 
mentor mladinske sekcije) 
 

4. člen 
 
Mentor je dolžan seznaniti ribiškega pripravnika z ribiškim rejonom, s posebnostmi 
posameznega revirja in izvajanja ribolova v njih. 
Mentor spremlja ribiškega pripravnika pri izvajanju ribolova, ga uči in opozarja na napake v 
tehniki in etiki ribolova. 
Mentor je dolžan podučiti pripravnika o pravilnem vpisovanju v letno ribolovno dovolilnico 
kakor tudi o izdelavi letne rekapitulacije. 
Vsak ribolovni dan ribiški pripravnik vpiše v Dnevnik ribiškega pripravnika (za opravlanje 
izpita mora biti najmanj 5 vpisov), mentor pa mu vpis in eventuelni komentar potrdi s 
podpisom. 
Dnevnik ribiškega pripravnika mora pred opravljanjem izpita z žigom overiti tudi tajnik ribiške 
družine.  
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5. člen 
 
Ribiška družina je dolžna vsako leto organizirati usposabljanje za ribiške pripravnike, ki ga 
vodijo instruktorji, ki jih usposobi RZS. 
Mentor pomaga ribiškemu pripravniku tudi pri  osvajanju teoretičnega znanja, določenega v 
11. členu Pravilnika o usposabljanju ribiških pripravnikov in opravljanju ribiških izpitov. 
Znanje mu lahko podaja sam, lahko pa pisno zaprosi UO za pomoč s posameznimi 
tematskimi predavanji ali praktičnimi predstavitvami (n. pr. gojitev rib). 
 

6. člen 
 
Mentorstvo ribiškega pripravnika je volontersko. Mentorju ne pripada nobeno denarno 
nadomestilo za porabljen čas in/ali morebitne potne stroške. 
 

7. člen 
 
Pravilnik o mentorjih ribiških pripravnikih se smiselno uporablja tudi za mentorje mladincev. 
 
Ta pravilnik začne veljati z dnem sprejema na upravnem odboru RD Tržič 
 
 
 Predsednik RD Tržič 
 
 Janko Troha 
 
 


