Zapisnik s sestanka Komisije za delo z mladimi ribiči, 4. 2. 2013

Ribiška zveza Slovenije

Leto 2011:

Tržaška cesta 134
1000

Ljubljana

ZAPISNIK
2. sestanka komisije RZS za delo z mladimi ribiči
v tem mandatu

Sestanek je bil v ponedeljek, 4. februarja 2013, s pričetkom ob 11. 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: Peter Solar (sekretar RZS) 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.
6.

Pregled in obravnava zapisnika prejšnjega sestanka komisije ter poročilo o realizaciji
sklepov.
Obravnava in potrditev delovnega in finančnega plana komisije v letu 2013.
Aktivnosti komisije na sejmu LOV v Gornji Radgoni.
Program srečanja/seminarja z mentorji mladih ribičev.
Priprave na 20. tabor mladih muharjev.
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.
sklep 1: Komisija potrjuje zapisnik prejšnjega sestanka in poročilo o realizaciji sklepov.
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ad 2
Obravnava in potrditev delovnega in finančnega plana komisije v letu 2013
Predsednik Anton Kosi predstavi program, ki ga je komisija kot osnutek pripravila že na 1. seji
komisije, 18. 10. 2012.
Program v letu 2013:
‒ natečaj za likovna in literarna dela s področja sladkovodnega ribištva,
‒ srečanje z mentorji mladih ribičev,
‒ sejem LOV v Gornji Radgoni,
‒ 20. jubilejni tabor mladih muharjev RZS in 1. mednarodni tabor mladih muharjev,
‒ 35. splošni tabor mladih ribičev RZS,
‒ obiski osnovnih šol in predstavitev slovenskega sladkovodnega ribištva.

Natečaj se razpiše takoj, rok za oddajo del je 15. marec 2013. Podelitev nagrad najboljšim bo prvi
dan sejma LOV, v petek 19. 4. 2013.
Srečanje z mentorji mladih ribičev bo 23. marca 2013 v Mariboru.
20. tabor mladih muharjev bo v Bohinju, za 35. splošni tabor pa je predsednik predlagal
Ljutomer.
Letos bo izdelan tudi bilten muharskega tabora, ki bo združen z biltenom s splošnega tabora.
Stroški za letošnji splošni tabor so se zmanjšali, za muharskega pa povečali, ker bodo povabljeni
še gostje iz Bosne in bo obenem to tudi 1. mednarodni muharski tabor.
Finančni načrt je bil sprejet v predloženem obsegu, zadnjo besedo ima UO.
sklep 2: Komisija je sprejela program dela in finančni načrt za leto 2013.

ad 3
Aktivnosti komisije na sejmu LOV v Gornji Radgoni
V okviru sejemskih aktivnosti bo komisija razpisala natečaj za likovna in literarna dela za učence
osnovnih šol Pomurja in območja UE Lenart. Prvi dan sejma, 19. 4. 2013, bo razglasitev
rezultatov natečaja in podelitev nagrad za najboljša literarna in likovna dela.
Vse dni bo na razstavnem prostoru praktični prikaz vezanja umetnih muh s poudarkom na
muhah za lov ciprinidov. Prav tako bo potekalo anketiranje mladih obiskovalcev in promoviranje
RZS. Na velikem ekranu bodo predvajani predstavitveni filmi okoliških ribiških družin.
Komisija se je seznanila s poročilom o poteku sejma Alpe-Adria, ki je bil januarja na
Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Na tem sejmu je Martin Šircelj vse dni vezal umetne muhe
in s tem popestril dogajanje na razstavišču RZS. Martin Šircelj bo vezal umetne muhe tudi na
sejmu LOV v Gornji Radgoni ter na obeh taborih mladih muharjev. Za njegovo delo na sejmih in
taborih se mu odobri nagrada v višini 150 evrov.
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sklep 3: Komisija je sprejela sklep, da RZS razpiše natečaj za likovna in literarna dela za
učence osnovnih šol Pomurja in območja UE Lenart. Razglasitev rezultatov in
podelitev nagrad najboljšim avtorjem bo na sejmu LOV v Gornji Radgoni.
sklep 4: Člani komisije bodo na sejmu anketirali mlade obiskovalce ter promovirali
ribiške družine in RZS, Martin Šircelj pa bo vse dni vezal umetne muhe .
sklep 5: Komisija je sprejela sklep, da RZS izplača Martinu Širclju nagrado za vezanje
umetnih muh na sejmih in taborih v letu 2013 v višini 150 evrov.

ad 4
Program srečanja/seminarja z mentorji mladih ribičev
Ker ni zadostnih prijav za seminar, bo komisija organizirala srečanje z mentorji mladih ribičev.
Srečanje bo 23. marca 2013 v Mariboru.
Gospod Kosi bo predstavil vsebino in namen posveta ter temo Kje smo in kaj želimo v RZS doseči
pri vključevanju mladih v ribiške družine. Nuša Božičnik bo imela pedagoško-psihološko in
didaktično pripravo mentorjev na delo z mladimi. A. Kosi bo v nadaljevanju predstavil zgoščenko
o sladkovodnem ribištvu, ki je osnovni in metodični pripomoček za delo mentorjev v osnovnih
šolah in ribiških družinah. Drago Ornik se bo posvetil tekmovalni dejavnosti v RZS. Na koncu
sledi še razprava, kjer bodo lahko udeleženci komentirali vtise, podali svoje ideje, rešitve.
sklep 6: Komisija je potrdila program in termin srečanja mentorjev za delo z mladimi
ribiči, ki bo 23. marca 2013 v Mariboru.

ad 5
Priprave na 20. tabor mladih muharjev
Muharski tabor bo letos v Bohinju, od 24. do 26. maja 2013. Namestitev bo v penzionu
Cerkovnik v Stari Fužini.
Letos po to prvi mednarodni muharski tabor, saj bodo povabljeni še gostje iz Bosne.
Izdelana bo tudi kronika ob 20-letnici tabora, ki jo pripravlja Drago Ornik. Do muharskega
tabora je potrebno ponatisniti 100 izvodov Muharskega priročnika za mlade muharje,
avtorja Martina Širclja, ker so trenutne zaloge skoraj pošle. Priročnik se brezplačno
podeljuje vsem udeležencem muharskega tabora.
Na zaključek tabora bodo vabljeni organizatorji in izvajalci taborov, ki so v dvajsetih letih
dali največji prispevek za uspešno realizacijo taborov; le-tem bodo podeljena posebna
priznanja.
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sklep 7: 20. tabor mladih muharjev bo v Bohinju, od 24. do 26. maja. Na tabor se povabi
tudi vrstnike iz Bosne (5 mladih muharjev in 2 mentorja). Vodja tabora bo
Drago Ornik.
sklep 8: Drago Ornik bo zbral gradivo in pripravil kroniko 20-tih muharskih taborov
mladih ribičev RZS. Kronika bo izšla v 100 izvodih.
sklep 9: RZS bo ponatisnila 100 izvodov Muharskega priročnika za mlade muharje,
avtorja Martina Širclja.

ad 6
Razno
Predsednik komisije je ugotovil, da ni pobud iz ribiških družin za organizacijo 35. splošnega
tabora mladih ribičev, zato je predlagal, da se letošnji splošni tabor odvija v Ljutomeru.
sklep 10: 35. tabor mladih ribičev RZS bo od 2. do 6. julija 2013 v Ljutomeru.
Vsi sklepi so bili sprejeti soglasno.
arhivirano na RZS.

Vso obravnavano gradivo je v prilogi zapisnika, ki je

Seja se je končala ob 13. uri.

Ljubljana, 4. 2. 2013

Zabeležila:
Nuška Božičnik

Predsednik komisije:
Anton Kosi

