Zapisnik s sestanka komisije RZS za delo z mladimi ribiči (DMR),
ki se je sestala dne 22. 10. 2009

Ribiška zveza Slovenije

telefon:
01 256 12 94
telefaks: 01 256 12 95
e- naslov: sekretar.rzs@ribiska-zveza.si

Tržaška cesta 134
1000 Ljubljana

ZAPISNIK
10. sestanka komisije RZS za delo z mladimi ribiči
v tem mandatu
Sestanek je bil v četrtek, 22. oktobra 2009, z začetkom ob 15. uri v pisarni RZS, Ljubljana, Tržaška
cesta 134.

Prisotni:
- k o m i s i j a : Anton KOSI (predsednik komisije) ter člani: Drago ORNIK, Dušan PERŠIČ, Antonija
SABOTIN PEČNIK, Boro SPASOJEVIČ in Martin ŠIRCELJ;
- drugi vabljeni: /.
Odsotni člani kom.: - opr.: Milan KOJC;
- neopr.: /.
SKLEPČNOST: Od sedmih je prisotno šest članov komisije. Sestanek je sklepčen.
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pregled zapisnika prejšnjega sestanka komisije in poročilo o realizaciji sklepov.
Obravnava in potrditev poročila o izvedenem 32. splošnem taboru mladih ribičev v Črnomlju.
Obravnava osnutka poročila o delu komisije v letu 2009.
Obravnava osnutka delovnega in finančnega načrta komisije za leto 2010.
Tekmovalni sistem za mlade ribiče.
Razno.

Dnevni red je bil soglasno sprejet.

ad 1
Pregled zapisnika prejšnjega sestanka komisije in poročilo o realizaciji sklepov.
Del stroškov muharskega tabora (nagrade mentorjev) je bil zaradi nesporazuma poravnan šele oktobra.
Muharski tabor v letu 2010 naj bi bil od 14. do 16. maja prav tako na Javorniškem Rovtu.
Sklep št. 4 ni bil realiziran, ker ni bilo potrebe, bo pa prenešen za tabor v letu 2011.
Vodja tabora v Črnomlju B. Spasojevič je podal kratko poročilo. (Op.: dobesedni prepis poročila) Tabor
je potekal od 29. 06. do 03. 07. 2009 v Črnomlju, nameščeni smo bili v dijaškem domu Črnomelj. Dne
29. 06. 2009 smo se zbrali vsi udeleženci tabora. Po razporeditvi otrok po sobah, ki so bile odrejene že
vnaprej po ZRD-jih, smo odšli na uradno otvoritev tabora. Vse prisotne na otvoritvi je pozdravil župan
občine Črnomelj ter udeležencem zaželel obilo uspešnega dela in lepo počutje v Črnomlju in dober
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prijem v naših vodah. Tabor se je odvijal v glavnem po načrtu, do manjših sprememb je prihajalo zaradi
vremena in to v glavnem samo časovni zamiki že prej pripravljenega programa.
Tabora se je udeležilo 43 mladih ribičev ter 9 mentorjev iz naslednjih zvez ribiških družin: Maribor, Celje,
Primorske, Pomurja, Ljubljana ter območja Bele krajine, Dolenjske in Posavja. Žal pa se niso udeležili
naslednje ZRD: Gorenjske, Zasavja in Ptuj. Hvala mojemu pomočniku in vsem mentorjem.
Zaradi slabega odziva mentorjev je bilo srečanje preklicano (preveliki stroški prevoza, ki naj bi jih pokrile
posamezne R D pa jih le-te niso).
sklep 1:

Komisija potrjuje zapisnik prejšnjega sestanka in poročilo o realizaciji sklepov.

ad 2
Obravnava in potrditev poročila o izvedenem 32. splošnem taboru mladih ribičev v Črnomlju.
Poročilo je podano v prilogi.
Povzetek razprave:
Peršič:

Otroke bi bilo potrebno še več animirati, več bi moralo biti ribolova, kar pa je problem
taborov že zadnja leta,program ni bil dobro pripravljen, prepozno se je obveščalo o
spremembah predvsem predavatelje.

Spasojevič: Otroci so se počutili preveč šolsko brez prostih aktivnosti.
Ornik:

Priprave na tabore, predvsem na splošni tabor so prekratke in premalo dosledne saj je
potrebno program začrtati in pripraviti mnogo prej kot pa se dela sedaj.

Kosi:

Že začetek tabora je bil slab, sicer dobra zasnova vendar izvedba slaba, vodja tabora je
ostal osamljen. Precej stvari pa se je zataknilo pri sekretarju zveze. Od mentorjev pa
pričakujem več sodelovanja, homogenosti in složnosti pri sestavi in izpeljavi programa, saj
so se vse preveč razhajali in bili neenotni.

sklep 2:

Vodja tabora do naslednjega sestanka komisije pripravi dosledno poročilo in podrobno opiše
vsaki dan tabora.

sklep 3:

Zadolži se predsednika RZS, da nam pomaga pri iskanju izvajalca splošnega tabora 2010;
predvsem so pomembni osebni kontakti.

ad 3
Obravnava osnutka poročila o delu komisije v letu 2009.
Osnutek poročila o delu komisije je bil v prilogi.
sklep 4:

Na naslednjem sestanku se sprejme in potrdi čistopis poročila o delu komisije v letošnjem
letu.
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ad 4
Obravnava osnutka delovnega in finančnega načrta komisije za leto 2010.
Program dela komisije za leto 2010 je bil kot priloga. Člani komisije so se seznanili s programom in bili
enotni, da ga je še potrebno dopolniti z svežimi idejami.
sklep 5:

Predsednik komisije T. Kosi pripravi čistopis načrta za delo komisije v prihodnjem letu.

ad 5
Tekmovalni sistem za mlade ribiče.
Po pisnem poročanju predsednika tekmovalne komisije RZS Bojana Javornika o aktivnostih komisije o
tekmovalnem sistemu mladih ribičev, je komisija sprejela
sklep 6:

Komisija se zavzema za nov oziroma pred leti že uveljavljen sistem tekmovanj mladih ribičev
in tako tudi podpira uvedbo enotne lige U-14 in U-18.

ad 6
Razno
V okviru te točke dnevnega reda ni bilo nobene razprave.

Vsi sklepi so bili sprejeti soglasno.
Sestanek je bil končan ob 1730.
Maribor, 29. oktober 2009.
Zabeležil:
Drago ORNIK

Predsednik komisije:
Anton KOSI

(e- potrditev: 02. 01. 2010)

OPOMBA: Sekretar RZS objavi zapisnik na spletnih straneh zveze po njegovi verifikaciji na seji UO.
Po verifikaciji predsedujočega kopije zapisnika v e- verziji prejmejo:
- člani komisije,
- člani UO,
- v zapisniku zadolženi posamezniki,
- arhiv RZS.
Zapis prejemnikov po elektronski pošti je v arhivu RZS.
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Datum verifikacije zapisnika na seji UO RZS: 23. 3. 2010.
Po verifikaciji na seji UO RZS sekretar RZS M. Koračin objavi zapisnik na spletni strani RZS, obvestilo o objavi pa
prejmejo: - člani komisije,
- morebitni drugi udeleženci sestanka,
- člani UO,
- člani NO RZS,
- vse RD.
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