Zapisnik Komisije za delo z mladimi ribiči, 26. 5. 2013

Ribiška zveza Slovenije

Leto 2011:

Tržaška cesta 134
1000

Ljubljana

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

Sestanek je potekal 26. 5. 2013, z začetkom ob 11. uri, v penzionu Bohinj v Stari Fužini 12,
Bohinj, kjer je potekal tudi muharski tabor.
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).

Opravičili:

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

SKLEPČNOST:

Od treh so prisotni trije člani komisije. Sestanek je sklepčen.

Dnevni red:
1. Pregled in obravnava zapisnika prejšnjega sestanka komisije ter poročilo o realizaciji sklepov.
2. Poročilo o opravljenem srečanju z mentorji mladih ribičev v Mariboru (glej glasilo Ribič št.
5/2013, str. 132.).
3. Obravnava in potrditev poročila o aktivnostih komisije na sejmu LOV v Gornji Radgoni.
4. Potrditev programa in spremljajočih dokumentov 35. splošnega tabora v Ljutomeru.
5. Razno.

Dnevni red je bil sprejet soglasno.
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Ad 1
Pregled in obravnava zapisnika prejšnjega sestanka komisije ter poročilo o realizaciji sklepov
Po pregledu zapisnika je bilo ugotovljeno, da so bile vse dejavnosti realizirane.
Sklep: Zapisnik prejšnjega sestanka je potrjen.

Ad 2
Poročilo o opravljenem srečanju z mentorji mladih ribičev v Mariboru
Srečanja, ki je bilo 23. 3. 2012 v Mariboru, se je udeležilo 24 mentorjev iz 12 ribiških družin.
Člani Komisije za delo z mladimi ribiči so predstavili aktivnosti za tekoče leto, didaktične prijeme
za delo z mladimi, tekmovalno dejavnost in pa strokovno podlago za predstavitev
sladkovodnega ribištva v osnovnih šolah.
Sklep: Srečanje je bilo uspešno realizirano.
Sklep: Poročilo je potrjeno.

Ad 3
Obravnava in potrditev poročila o aktivnostih komisije na sejmu LOV v Gornji Radgoni
Aktivnosti na sejmu so se odvijale po programu in vse so bile realizirane.
Upravni odbor RZS je poročilo že obravnaval.
Sklep: Poročilo je potrjeno.

Ad 4
Potrditev programa in spremljajočih dokumentov 35. splošnega tabora v Ljutomeru
35. splošni tabor mladih ribičev RZS bo potekal od 2. do 6. julija 2013 v Ljutomeru. Vsako leto je
bilo premalo časa za prijave v KLEN, zato je potrebno letos prijavni rok podaljšati. Program je
sestavljen okvirno, vsebine se bodo še dopolnjevale/spreminjale.
Na tabor bo Drago Ornik povabil predsednika kasting komisije, Bruna Zorka, ki bo mladim
ribičem predstavil ta šport, priredili bodo tudi tekmovanje. Prikaz vezanja umetnih muh bo
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predstavil Martin Šircelj. Vse ostale planirane aktivnosti bodo izvajali prisotni mentorji in
vodstvo tabora.
Prvi dan tabora bo obvezen sestanek mentorjev, kjer se bodo seznanili s podrobnostmi
programa ter se dogovorili, kako bodo stvari potekale.
Otroci bodo pisali dnevnik tabora, kjer bodo strnili vtise posameznega dne. To bo tudi osnova za
letošnji bilten.
Razpis in program tabora je potrebno objaviti na spletni strani RZS, Komisija za delo z mladimi.
Za vodjo tabora je komisija predlagala Jožefa Nemca iz RD Ljutomer, za namestnika pa Antona
Kosija. Dokončna odločitev je prepuščena RD Ljutomer.
Komisija je sprejela tudi vsebino razpisa in spisek taborne opreme.
Sklep: Program je potrjen s spremembami, dopolnitvami.
Sklep: 35. splošni tabor bo potekal v Ljutomeru, 2. – 6. 7. 2013.
Vsi sklepi so bili sprejeti soglasno.

Ad 5
Pod točko razno ni bilo razprave, zato je predsednik zaključil sestanek ob 12. uri.
Brestanica, 30. 5. 2013
Zabeležila:

Predsednik:

Nuška Božičnik

Anton Kosi
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