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ZAPISNIK
10. sestanka komisije RZS za delo z mladimi ribiči v tem mandatu
Sestanek je bil v ponedeljek, 12. 10. 2015, s pričetkom ob 10.00 uri v pisarni RZS, Tržaška cesta 134
Ljubljana.
Prisotni:
- k o m i s i j a : Anton KOSI (predsednik komisije), Nuška BOŽIČNIK, Drago ORNIK (člana)
- 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 9. sestanka komisije ter poročilo o realizaciji sklepov.
2. Pregled realizacije programa dela komisije v letu 2015.
3. Natečaj za najuspešnejšo RD pri pridobivanju mladih ribičev v letu 2015.
4. Osnutek programa dela komisije v letu 2016.
5. Otroški bazar 2016.
6. Razno.
Dnevni red je bil sprejet soglasno.
AD 1
Pregled zapisnika 9. sestanka komisije ter poročilo o realizaciji sklepov.
Predsednik komisije A. Kosi je podal pregled zapisnika in poročilo o realizaciji sklepov pretekle seje. Po
krajši razpravi je bil sprejet
sklep 1: Komisija potrjuje zapisnik pretekle seje in poročilo o realizaciji sklepov.

AD 2
Pregled realizacije programa dela komisije v letu 2015.
Pregled realizacije dejavnosti komisije je pripravil A. Kosi. Komisija je v letošnjem letu realizirala:
- redno usposabljanje mentorjev mladih ribičev, pri čemer komisija ugotavlja, da je bil odziv nekaterih
mentorjev boljši kot v preteklih letih, prav tako je več pobud za različne aktivnosti z njihove strani.
1

Ribiška zveza Slovenije

Leto 2011:

Tržaška cesta 134
1000

Ljubljana

- sejem LOV G. Radgona : uspešno je bil zaključen likovno literarni natečaj RZS, prav tako je bila
realizirana izdaja posebne zloženke za mlade ribiče
- 22. muharski tabor mladih ribičev je bil uspešno realiziran. Prisotni so bili tudi gostje iz Bihača (BiH),
vsi dogodki pa so dokumentirani v biltenu tabora.
- projekt Šola ribolova se je izvajal po posameznih RD in ZRD
- obiski OŠ s strani mentorjev se povečujejo kar je razveseljiv podatek, prav tako je bilo mentorjem
dostavljeno gradivo s strani RZS.
- izvajanje taborov za mlade ribiče po RD in ZRD: posebnih zahtev za strokovno pomoč od članov
komisije ni bilo.
Predsednik komisije A. Kosi in član Drago Ornik sta se strinjala, da je letošnji bilten kvalitativno prerasel
pričakovane okvirje take publikacije. Kosi je predlagal da se v bodoče bilten preimenuje v »Mladi ribič«.
Za celovito pripravo publikacije je komisija izrekla posebno pohvalo članici DMR Nuši Božičnik.
Muharski tabor mladih ribičev
Potek razprave – glede na vprašanje na UO RZS, zakaj so bili letos stroški tabora višji od preteklih let,
je predsednik A. Kosi poudaril, da gre to na račun gostov iz BiH. Kosi obenem ugotavlja, da je cena
nastanitve optimalna, možni prihranek bi bil pri stroških za majice udeležencev. (Za nagrade mentorjem
ima Kosi pripravljen pisni predlog za podelitev nagrad v znesku 100 eur) Sredstva ki so bila namenjena
za splošni tabor se preknjižijo za muharski tabor in pokrivanje stroškov publikacije, RD pa ne bi dodatno
obremenjevali. V skladu s podporo UO RZS pa se ohrani dvodnevno trajanje muharskega tabora.
Predsednik RZS dr. M. Žaberl je povedal da je potrebno pri vsaki aktivnosti RZS razmisliti o
gospodarnem ravnanju, tokratno povečanje stroškov tabora je šolo na večje število prispelih gostov kot
je bilo predvideno, tudi lokacija tabora je odigrala svojo vlogo. Članom komisije je glede na končno
pozitivno oceno bivanja nastanitve tabora predlaga, da se razmisli o stalni lokaciji nadaljnjih mladinskih
muharskih taborov.
Sprejet je bil
sklep 2: komisija potrjuje realizacijo programa dela komisije v letu 2015.

AD 3
Natečaj za najuspešnejšo RD pri pridobivanju mladih ribičev v letu 2015.
Natečaj se bo letos zaključil s 1. decembrom 2015. Predvidene nagrade za najuspešnejše RD bodo
podobne kot v preteklem natečaju, dobitniki pa bodo tako RD kot najuspešnejši mentorji mladih ribičev.
Predsednik RZS je dal pobudo da se RD ponovno opozori na natečaj.
Sprejet je bil
sklep 3: komisija predlaga UO RZS zagotovitev ustreznih nagrad z naslova zaloge materiala RZS
za najuspešnejše RD na natečaju. Nagrade bodo podeljene na naslednjem srečanju s
predsedniki RD oz. na skupščini RZS.
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AD 4
Osnutek programa dela komisije v letu 2016.
Osnutek so člani komisije dobili v gradivu za sejo, predstavil ga je A. Kosi.
Potek razprave: vsakoletno usposabljanje mentorjev, bo v mesecu marcu 2016 v prostorih OOZ Vič v
Ljubljani s podobnimi vsebinskimi sklopi kot letos. Glede izvajanja splošnih taborov mladih ribičev Kosi
predlaga, da se nadaljujejo ustaljeni tabori in šole ribolova po ZRD in RD, komisija pa jim po potrebi
nudi strokovno pomoč. Predsednik M. Žaberl je predstavil izkušnje dveh nemških ribiških zvez – dežele
Bavarske in dežele Baden–Wüttemberg ter švicarske ribiške zveze kako sodelujejo s OŠ z nedavnega
srečanja članic ARGEFE. Predstavniki vseh treh zvez so obljubili, da bodo na RZS poslali materiale in
gradivo, ki jih uporabljajo pri delu z otroki v šolah. Prav tako prisotni soglašajo z pridobitvijo gradiv za
delo z mladimi iz Evropske ribiške zveze in britanske ribiške zveze – AT.
Sprejet je bil:
sklep 4: komisija se je seznanila s osnutkom programa dela komisije za leto 2016 in ga soglasno
podpira.

AD 5
Otroški bazar 2016.
Predlog sodelovanja je bil članom komisije podan pisno v gradivu za sejo, predstavila pa ga je članica
N. Božičnik. Glede na vsebine predstavitev na sami prireditvi ocenjuje, da je sodelovanje RZS na
bazarju smiselno. Največja težava za sodelovanje vidi v visokih stroških najema razstavnega prostora,
tudi ob možnosti izkoriščanja popusta organizatorja za prijave pred aprilom v tekočem letu. Tudi
predvidena minimalna kvadratura je po izkušnjah s sejmov v G. Radgoni premajhna. A. Kosi vidi v visoki
ceni glavni pomislek sodelovanja RZS na bazarju in predlaga da se raje namenijo predvidena sredstva
za konkretne aktivnosti za mlade ribiče. Predsednik M. Žaberl prav tako vidi glavno oviro v visokem
strošku morebitnega sodelovanja in komisiji predlaga da se odločitev o sodelovanju prestavi za leto
2017 ob preučitvi vseh možnih načinov zmanjšanja stroškov udeležbe.
Soglasno sta bila sprejeta
sklep 5: prioriteta delovanja komisije je priprava strokovnega in promocijskega materiala za delo
z mladimi.
sklep 6: sodelovanje na Otroškem bazarju se pogojno prestavi za eno leto ob ustrezni ugotovitvi
možnih modifikacij stroškovnika nastopa RZS.
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AD 6
Razno.
1. Distribucija biltena z muharskega tabora 2015
sklep 7: komisija je potrdila da biltene dobijo prednostno vsi taborniki in sodelujoči mentorji, po
en izvod na RD in ZRD po en izvod udeležencem na vsakoletnem posvetu mentorjev. Ostanek
se razdeli mentorjem, ki bodo bilten uporabili v šolah.
2. Vloga RD Ilirska Bistrica
sklep 8: RD Ilirska Bistrica se razdeli 10 brošuric ZZRS Domorodne ribolovne vrste, 15 biltenov
in 30 brošuric RZS Mladi ribič.
3. Predlog zbiranja muharske opreme za mlade ribiče (predlagatelj A. Šoštarič)
Predsednik DMR a. Kosi je predstavil predlog po katerem bi se lahko zbiralo muharsko opremo za
mlade ribiče. Po preliminarnih pogovorih z distributerji ribiške opreme je predlagatelj ugotovil načelno
zanimanje, z možnostjo kompenzacije opreme za ustrezne oglase v glasilu Ribič.
sklep 9: predlog se predstavi na posvetu z mentorji mladih ribičev in s predsedniki RD.
Na koncu seje se je predsednik RZD M. Žaberl zahvalil vsem članom komisije da dobro in korektno
opravljeno delo v letošnjem letu, kajti rezultati aktivnosti komisije se vidijo na terenu.
Vsi sklepi so bili sprejeti soglasno. Sestanek je bil končan ob 11.45 uri.

Zabeležil::

Predsednik komisije:

Igor MILIČIĆ

Anton KOSI l.r.
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