Zapisnik s sestanka komisije RZS za delo z mladimi ribiči (DMR),
ki se je sestala dne 18. 10. 2012

Ribiška zveza Slovenije

Leto 2011:

Tržaška cesta 134
1000 Ljubljana

ZAPISNIK
1. sestanka komisije RZS za delo z mladimi ribiči
v tem mandatu
Sestanek je bil v četrtek, 18. oktobra 2012, z začetkom ob 16. uri v pisarni Ribiške zveze Slovenije v
Ljubljani, Tržaška cesta 134.
Prisotni:
- k o m i s i j a : Anton KOSI (predsednik komisije) ter člana: Nuška BOŽIČNIK in Drago ORNIK;
- drugi vabljeni: Miroslav ŽABERL (predsednik RZS), Marko KORAČIN (sekretar RZS), Antonija
SABOTIN PEČNIK in Martin ŠIRCELJ (zunanji sodelavec komisije).
Opravičili:

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

SKLEPČNOST: Od treh so prisotni trije člani komisije. Sestanek je sklepčen.
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.

Pregled in obravnava zapisnika prejšnjega sestanka komisije ter poročilo o realizaciji sklepov.
Obravnava in sprejem poročila o delu komisije v letu 2012.
Smernice za delo komisije v mandatnem obdobju 2012 - 2017.
Osnutek programa dela komisije v letu 2013.
Razno.

Dnevni red je bil sprejet soglasno.
ad 1
Pregled in obravnava zapisnika prejšnjega sestanka komisije ter poročilo o realizaciji sklepov.
Predsednik komisije je ugotovil, da so sklepi zadnjega sestanka realizirani, razen srečanja mladih
ribičev v Preserju.
ad 2
Obravnava in sprejem poročila o delu komisije v letu 2012.
Predsednik A. Kosi predstavi aktivnosti, ki jih je pripravila in v večji meri tudi izvedla komisija v minulem
mandatu: muharski tabor, splošni tabor, območni tabori mladih ribičev, usposabljanja mentorjev (dva
načina: za nove mentorje in ločeno srečanja že usposobljenih mentorjev mladih ribičev), srečanja
mladih ribičev, sodelovanja z osnovnimi šolami, krožki na osnovnih šolah itn..
Še vedno je nekaj RD, ki sploh nimajo mladih ribičev.
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Komisija je v minulem letu oz. mandatu izdala kar nekaj literature za mlade ribiče, pa tudi za starejše:
Mladi ribič, Mladi muhar, Od izvira do morja ter vsakoletni bilteni posameznih taborov. Organizirala je
izdelavo igrice Spoznavajmo slovenske ribe.
Po obravnavi vsebinskega in finančnega poročila o delu v minulem letu oz. mandatu so člani komisije
sprejeli
sklep 1:

Komisija potrjuje pregled poslovanja v letu 2012.

sklep 2:

Mentorjem muharskega tabora izplačati stroške udeležbe na sestanku komisije in nagrado
vodji tabora, ker še ti stroški niso poravnani.

sklep 3:

V prihodnje bodo večji delež stroškov za udeležbo otrok pokrivali njihovi starši.

ad 3
Smernice za delo komisije v mandatnem obdobju 2012 - 2017.
Predlog smernic je pripravil predsednik A. Kosi. Udeleženci sestanka so predlog smernic prejeli pred
sestankom po e- pošti.
V razpravi je bilo ugotovljeno, da mnogi starši pričakujejo, da se bodo na taborih njihovi otroci kaj
novega naučili, ne pa zgolj preživeli del počitnic v naravi. Da bo ta namera omogočena je nujno bolj
podrobno usposobiti mentorje, kaj se pričakuje od njih.
Komisija bo svoje aktivnosti in načrtovane dogodke za mlade ribiče in mentorje objavljala na spletni
strani RZS.
V razpravi so udeleženci soglašali s predlogom smernic, nato pa je komisija sprejela
sklep 4:

Komisija potrjuje predlog smernic za svoje delo v mandatu 2012 – 2017.

ad 4
Osnutek programa dela komisije v letu 2013.
Komisija bo organizirala, člani pa bodo tudi sodelovali pri izvedbi naslednjih aktivnosti:
–
–
–
–
–
–
–
–

razpis za literarna in likovna dela,
seminar za nove mentorje (v marcu),
srečanje mentorjev na sejmu v Gornji Radgoni,
muharski tabor (v Bohinju ali v Ljubnem),
splošni tabor (z udeleženci iz vseh devetih ribiških območij!),
srečanje mladih ribičev (junija, ne kasneje),
izid preglednega zbornika o dosedanjih muharskih taborih RZS,
evalvacija in morebitna sprememba za Pravilnike RD o delu z mladoletnim članstvom.

Po razpravi je komisija sprejela
sklep 5:

Komisija potrjuje osnutek programa dela za leto 2013.
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ad 5
Razno
V okviru te točke dnevnega reda komisija ni sprejela nobenega sklepa.

Vsi sklepi so bili sprejeti soglasno. Sestanek je bil končan ob 1750.

Ljubljana, 18. oktober 2012.
Zabeležil:
Marko KORAČIN

Predsednik komisije:
Anton KOSI, l.r.
(e-potrditev: 24.10.2012)

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: ____________. 2012.
Po verifikaciji na seji UO RZS sekretar RZS M. Koračin 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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