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ZAPISNIK
8. sestanka komisije RZS za delo z mladimi ribiči v tem mandatu
Sestanek je bil v četrtek 20. novembra 2014, s pričetkom ob 13. uri v pisarni RZS. Ljubljana, Tržaška
cesta 134.
Prisotni:
k o m i s i j a : Anton KOSI (predsednik komisije), Nuška BOŽIČNIK, Drago ORNIK (člana)
- drugi vabljeni: /
Opravičili:
- drugi vabljeni: dr. Miroslav ŽABERL (predsednik RZS), Igor Miličič, sekretar RZS
SKLEPČNOST: Od treh so bili prisotni trije člani komisije. Sestanek je sklepčen.
Dnevni red:
1. Pregled zapisnika prejšnjega sestanka komisije ter poročilo o realizaciji sklepov.
2. Vprašalnik za RD.
3. Natečaj za najuspešnejšo RD pri pridobivanju mladih ribičev.
4. Sprejem programskih usmeritev za leto 2015.
5. Nastop komisije na sejmu LOV - 2015 v Gornji Radgoni.
6. 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
mednarodnega seminarja za države bivše Jugoslavije – Delo z mladimi ribiči. Kontakti in dogovarjanja
so, vendar časovno še ni nič opredeljeno. Ribiške družine so bile obveščene glede ogledov akvarija. Še
naprej se jih bo obveščalo in poskušalo motivirati. Obvestiti je potrebno tudi šole, ki bi lahko ogled
umestile v program ekskurzij.
Sklep 1: Komisija potrjuje zapisnik pretekle seje.
Sklep 2: Poročilo pripravljeno, bilten narejen in natisnjen.
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ad 2
Vprašalnik za RD
Ob koncu leta želimo opraviti pregled uspešnosti Komisije in ribiških družin. S tem namenom je bi
oblikovan anketni vprašalnik, katerega odgovori bodo podlaga načrtovanju skupnih aktivnosti v letu
2015 in večji učinkovitosti dela, kar se bo kazalo v povečanem številu mladih v naših vrstah in njihovi
usposobljenosti na področju sladkovodnega ribolova. V naslednjem anketnem vprašalniku bomo tega
nadgradili, in sicer z vprašanji o številu aktivnih mladih in o članih samo na papirju.
Sklep 3: komisija potrjuje vsebino vprašalnika in zadolži strokovno službo RZS, da ga posreduje
ribiškim družinam. Rok, da RD posredujejo izpolnjene vprašalnike: konec dec. 2014.
ad 3
Natečaj za najuspešnejšo RD pri pridobivanju mladih ribičev.
Podatki o številu mladih ribičev v posamezni RD bodo vzeti iz evidenc programa KLEN, na dan 1.
decembra letos. Rezultati bodo objavljeni v Ribiču. Najboljše RD bodo dobile praktične nagrade:
dovolilnice, plakate (ogrožene sladkovodne ribe), knjige (Romana Erhatič Širnik: Slovensko
sladkovodno ribištvo in ribiči skozi čas; Ribičija ta naša; Alojzij Šulgaj: Lov z umetno muho ali s
perjanico; Bravničar in drugi: Podust).
Sklep 4: Najboljšim 5 ribiškim družinam bomo podelili praktične nagrade, rezultati natečaja bodo
objavljeni v Ribiču.
ad 4
Sprejem programskih usmeritev za leto 2015
Seminar za mentorje mladih ribičev v mesecu marcu bi lahko organizirali po regijah, okoli 5-6 lokacij.
Razlog je v tem, da bi se lahko seminarja udeležilo več mentorjev. Muharski tabor 2015 bo organiziran
v Osilnici. Za splošni tabor 2015 potekajo dogovori z RD Mura, Sladki Vrh.
Sklep 5: Dopolnjene programske usmeritve postanejo predlog programa dela komisije za leto
2015.

ad 5
Nastop komisije na sejmu LOV - 2015 v Gornji Radgoni.

Ribiška zveza Slovenije

Leto 2011:

Tržaška cesta 134
1000

Ljubljana

Razstavni prostor bi razdelili na kotičke, delavnice – npr. naveze – kjer bi se predstavljalo pribor in kjer
bi lahko otroci aktivno sodelovali. Pred sejmom bo izšel razpis na osnovne šole za likovni in literarni
natečaj. Nagrajence bomo razglasili na sejmu.
Sklep 6: razpisali bomo likovni in literarni natečaj, na razstavnem prostoru bo kotiček za mlade
ribiče – delavnice za mlade ter vezanje umetnih muh.

ad 6
Razno
Člani komisije so razpravljali o načinu distribucije biltena po vseh RD, brez sprejetega sklepa.

Vsi sklepi so bili sprejeti soglasno. Sestanek je bil končan ob 1440.

Zabeležila:

Predsednik komisije:

Nuša BOŽIČNIK

Anton KOSI l.r.

