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ZAPISNIK
7. sestanka komisije RZS za delo z mladimi ribiči v tem mandatu
Sestanek je bil v četrtek 28. avgusta 2014, z začetkom ob 13. uri v pisarni Ribiške družine Mozirje,
Savinjski gaj 2, 3330 Mozirje.

Prisotni:
- k o m i s i j a : Anton KOSI (predsednik komisije), Nuška BOŽIČNIK, Drago ORNIK (člana)
- drugi vabljeni: Milan KOJC (predsednik RD Mozirje), Igor MILIČIĆ (sekretar RZS), Stane OMERZU,
(Racoon), Martin ŠIRCELJ, (sodelavec komisije).
Opravičili:
- drugi vabljeni: dr. Miroslav ŽABERL (predsednik RZS).
SKLEPČNOST: Od treh so bili prisotni trije člani komisije. Sestanek je sklepčen.
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.

Pregled zapisnika prejšnjega sestanka komisije ter poročilo o realizaciji sklepov (Anton Kosi).
Poročilo o izvedenem muharskem in splošnem taboru ter priprava Biltena (Drago Ornik, Anton
Kosi, Nuša Božičnik).
Pobuda o pripravi stripa z ribiško vsebino za slovenske petošolce (Stane Omerzu).
Organizirani ogledi mariborskega akvarija (Drago Ornik).
Razno.

Dnevni red je bil sprejet soglasno.
ad 1
Pregled zapisnika prejšnjega sestanka komisije ter poročilo o realizaciji sklepov
Predsednik komisije A. Kosi je povedal, da so realizirani vsi sklepi preteklega sestanka, razen točke
priprave mednarodnega seminarja za države bivše Jugoslavije – Delo z mladimi ribiči.

Sklep 1: komisija potrjuje zapisnik in sklepe 6. sestanka komisije.

ad 2
Poročilo o izvedenem muharskem in splošnem taboru ter priprava Biltena
Poročilo Muharski tabor 2014 RD Bled (Drago Ornik): muharski tabor je bil uspešen, kljub težavam s
prevozi zaradi različnih lokacij. Vreme v času tabora je bilo ugodno, prav tako gladina Save Bohinjke, pri
čemer gre zahvala tudi ZZRS za dovoljenje za ribolov v njihovem revirju. Prvikrat na taborih se je žal
pripetila poškodba enega od mladincev: izpah in okrušek lakta. Vzrok poškodbe je bila otroška
neprevidnost, celoten postopek pa je bil korektno izpeljan – kontakt z otrokom in starši je bil
vzpostavljen, otrok je bil ustrezno zavarovan in ni bilo nobenih problemov. Udeležba na muharskem
taboru je bila po predvidevanjih – 28 tabornikov in 8 mentorjev – ekipa iz BiH pa je bila zadržana in so
se opravičili. Za muharski tabor RZS 2015 D. Ornik predlaga revir Kolpa RD Kočevje pri Osilnici.
Poročilo Splošni tabor 2014 RD Bled (Anton Kosi): splošni tabor ocenjuje kot uspešnega, s poudarkom,
da je bil to logistično najzahtevnejši tabor doslej. Tako so morali taborniki narediti več kompliciranih
premikov (skladišče r. opreme - prenočišče – kasting center – ribolov) v enem dnevu, da so lahko
učinkovito izvedli zastavljen program, pri čemer se zahvaljuje ribičem RD Bled za izdatno pomoč pri
izvedbi premikov. Za splošni tabor prihodnje leto predlaga RD, ki ima vse potrebne lokacije za izvedbo
tabora na enem mestu oz. čim bliže med seboj. Pri naslednjem taboru bo potrebno bolj poudariti
skrbnikom otrok, da vzamejo na tabor le najnujnejšo ribiško opremo, čemur letos ni bilo tako. Glede
hrane ugotavlja, da je bila ta sicer cenovno ugodna a ne tudi najbolj okusna in količinsko zadostna.
Program tabora je bil v celoti realiziran, vključno z dodatno aktivnostjo – bučkanjem na soma v jezeru.
Vsi mentorji so se pri izvedbi programa izdatno potrudili, zato ocenjuje vse kritike tabora kot
neupravičene. Po številčni udeležba na taboru je bila žal slaba (23 mladincev in 8 mentorjev), zato bo
višek denarnih sredstev, namenjenih za izvedbo tabora porabljen za tiskanje biltena.
Bilten (Nuša Božičnik): poslala je povpraševanje za tisk 150 izvodov biltena različnim tiskarnam.
Najugodnejša ponudba znaša 450 evrov + DDV za barvno obojestransko tiskanje A4 strani z
maksimalnim obsegom 40 strani z enostavnim spenjanjem. Besedilo je pripravljeno, naslovnica pa je
še v izdelavi, zaradi tehničnih zahtevi fotografij. Urediti je potrebno še tabele in sezname s taborov.
Sklep 2: članica komisije N. Božičnik pripravi celotni bilten v programu MS Word. Po izbiri
najprimernejšega tiskarja, se te le- temu preda bilten z izbranimi fotografijami.
Sklep 3: predsednik komisije A. Kosi pripravi skupno poročilo za oba tabora za UO RZS.
Sklep 4: naslednja seja komisije bo izvedena v mesecu novembru.

ad 3
Pobuda o pripravi stripa z ribiško vsebino za slovenske petošolce
Stane Omerzu iz podjetja Racoon je predstavil članom komisije v pisni in ustni obliki idejno zasnovo o
pripravi stripa z ribiško vsebino za vse otroke petih razredov slovenskih OŠ. Idejo je dobil iz podobnega
projekta iz Mongolije, ki ga je predstavil tako komisiji kot predhodno predsedniku RZS. Tema stripa bi
bila naravovarstvo in športni ribolov. Pri pripravi stripa sodeluje s psihologi in pedagogi, tako da bo
primeren razumevanju enajstletnikov. Okvira cena za 19.000 izvodov znaša 13.000 eur +DDV.
Dinamika projekta stripa za petošolce je taka, da bi strip napovedali na septembrskem Otroškem
bazarju, ki bo med 11. 9 in 14. 9. na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Na sejmu Lov-ribolov v G.
Radgoni, bo prikazan del ilustracij z možnostjo naknadne izvedbe gostovanja razstave po OŠ, do
meseca aprila pa je predviden zaključek projekta stripa. Omerzu predlaga komisiji, da bi v času od
aprila do poletnih počitnic RD pripravile naravoslovne dneve ob vodotokih za večji učinek le-teh, strip pa
bo predstavljal didaktični pripomoček mentorjem pri predstavitvi športnega ribolova mladini.
Člani komisije so sprejeli:
Sklep 5: Člani komisije predlagajo , da se pobuda za strip z ribiško vsebino, vključi na dnevni red
naslednje seje UO RZS. Do omenjene seje S. Omerzu pripravi pisno predstavitev projekta s
stroškovnikom. Predsednik komisije A. Kosi predlaga da se S. Omerzuja povabi na sejo.
Sklep 6: komisija predlaga, da se zunanjemu sodelavcu komisije M. Širclju nakaže nadomestilonaročilnica v znesku 150 evrov za materialne stroške vezanja umetnih muh na prireditvi Otroški
bazar 11. 9.-14. 9. na GZ v Ljubljani.

ad 4
Organizirani ogledi mariborskega akvarija
D. Ornik je predstavil skupno akcijo RD Maribor in ZRD Maribor v povezavi z Zvezo prijateljev mladine
Slovenije, kjer so na dogodku za mladino v Mariboru predstavili dva akvarija z domorodnimi
sladkovodnimi ribami. Predstavitev rib se je razširila v sodelovanje z Akvarijem Maribor, kamor so bile
ribe donirane z idejo/dogovorom, da bi Akvarij omogočil obisk ribičev- mladincev ob njihovi vnaprejšnji
najavi.
Člani komisije so sprejeli
Sklep 7: o ponudbi ogleda domorodnih vrst rib v Akvariju Maribor se obvesti vse RD, potem pa
se ponudbo predstavi OŠ na štajerskem območju.

ad 5
Razno
Sodelavca komisije M. Širclja je zanimalo kje je vzrok da posamezne RD ne pošiljajo večje število in
vsako leto različne mladince na oba tabora. V razpravi je predsednik komisije ugotavljal da se pojavlja
velik problem pri posameznih mentorjih v RD in njihovem razpoložljivem času in volji do dela z mladino
v RD in njihovega pedagoškega čuta, kar se posebej vidi pri (ne)izvajanju predstavitev športnega
ribolova po OŠ.

Vsi sklepi so bili sprejeti soglasno. Sestanek je bil končan ob 1445.
Ljubljana, 4. september 2014.
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Predsednik komisije:
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