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

Sestanek je bil v torek, 19. 7. 2016, 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 Miličić (sekretar RZS).
SKLEPČNOST: Od treh so bili prisotni trije člani komisije. Sestanek je sklepčen.
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pregled zapisnika prejšnjega sestanka komisije ter poročilo o realizaciji sklepov.
Poročilo o izvedenem 23. taboru mladih muharjev in promocijskem darilu.
Poročilo o izdaji ribiške slikanice za otroke .
Priprave na izdajo letnega biltena z novim naslovom .
Izbor tuje literature za mlade ribiče.
Razno.

Dnevni red je bil sprejet soglasno.
AD 1
Pregled zapisnika prejšnjega sestanka komisije ter poročilo o realizaciji sklepov.
Pregled realizacije sklepov je pripravil predsednik komisije A. Kosi. Ugotavlja, da so bili vsi sklepi
preteklega sestanka realizirani. Pod to točko so člani komisije ugotovili, da je bila cena promocijskih
daril ugodna (10 eur/kos). Pri sodelovanju v projektu Minicity-Svetovni dan voda, je RZS dobila seznam
sodelujočih staršev, zato so člani komisije odločili, da jim RZS pošlje zloženko z informacijami o RD.
Glede propozicij natečaja za najuspešnejšo RD pri pridobivanju mladih je bilo soglasno odločeno, da se
upošteva nominalno število mladih; zmagovalka natečaja je tista RD, ki pridobi največ mladincev v
tekočem letu do 1. decembra 2016. Ostali kriteriji dela z mladimi v RD so težko merljivi in jih zaradi
nevarnosti neobjektivne prezentacije, komisija ne more upoštevati. Predsednik RZS M. Žaberl je komisiji
predlagal, da se na naslednjem natečaju ugotavlja število obiskov mentorjev RD v okoliških osnovnih
šolah.
Sklep 1: komisija potrjuje zapisnik pretekle seje in poročilo o realizaciji sklepov.
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AD 2
Poročilo o izvedenem 23. taboru mladih muharjev in promocijskem darilu.
Poročilo je ustno podal vodja tabora D. Ornik. Na taboru je bilo prisotnih 23 tabornikov in 16 mentorjev
iz Slovenije ter 6 mladincev in 6 mentorjev iz BiH. Skupno število vseh prisotnih na taboru (mladinci,
mentorji, predavatelji, gosti) je znašalo 52 oseb. Glede gostov iz BiH je bilo dogovorjeno gostovanje 3
mladincev in 2 mentorjev. Po odobritvi predsednika RZS je bilo sklenjeno, da zveza pokrije stroške še
za ostale tri bosenske mladince. Določene probleme na taboru so predstavljali posamezni mentorji, ki
svoje vloge skrbnikov mladih niso odigrali v celoti. Člani komisije so se zato dogovorili o pripravi
pravilnika obnašanja na taboru za vse prisotne, ki bo predstavljen na vsakoletnem usposabljanju
mentorjev. Osnovno načelo delovanja mentorjev v prihodnje, mora biti skrb vseh mentorjev za vse
tabornike, brez izjem. Prav tako bi za eno leto znižali zgornjo mejo starosti mladih ribičev v programu
dela, vsako leto pa bi obravnavali eno ekološko tematiko. Kot vodja tabora, realizacijo le-tega ocenjuje
kot uspešno, saj program tabora je bil realiziran v celoti, pogoji za delo so bili izvrstni. Otroci so bili
zadovoljni s celotnim programom tabora, k sreči tudi ni bilo poškodb. Ornik upa na večjo udeležbo
domačih mladincev na prihodnjem taboru. Zahvala za pomoč pri realizaciji gre tudi RD Kočevje,
pričakuje, da bo 24. muharski tabor tudi v Osilnici. Obračun stroškov tabora bo Ornik pridobil od
računovodkinje RZS I. Susman in bo pripravljen skupaj s pisnim poročilom o taboru.
Sklep 2: komisija se je seznanila s poročilom o realizaciji 23. muharskega tabora in ga potrjuje.
AD 3
Poročilo o izdaji ribiške slikanice za otroke.
Poročala je članica N. Božičnik. Zaradi tehničnih težav ni mogla dostaviti podatek o finančnem strošku
slikanice, se pa je ta gibal v okvirih predvidenih zneskov po pridobljenih predračunih. Prisotni
ugotavljajo, da je slikanica v celoti izpolnila pričakovanja komisije. A. Kosi je predlagal predsedniku M.
Žaberlu izplačilo avtorskega honorarja za N. Božičnik.
Sprejet je bil
Sklep 3: komisija potrjuje poročilo o realizaciji ribiške slikanice za otroke. Za Nušo Božičnik
strokovna služba RZS pripravi pogodbo za izplačilo avtorskega honorarja (za besedilo in 19
avtorskih fotografij) v višini 250 eur neto.

AD 4
Priprave na izdajo letnega biltena z novim naslovom.
Povzetek razprave: ime nove publikacije bo 'Mladi ribič – glasilo za ribiške nadobudneže'., ki bo
uporabljen za naslovnico. Predsednik komisije A. Kosi je izpostavil, da je vsebina publikacije namenjena
popularizaciji ribolova in tekmovalnega športa v ribištvu. Povzetek dela komisije, prispevke o delu z
mladimi v RD prek leta in logotip publikacije ureja N. Božičnik. Predgovor pripravita predsednik RZS in
predsednik komisije, povzetke o mladinskem taboru predela D. Ornik. Vsako leto se predstavi ena
naravovarstvena tema in ena ribiška disciplina; letos bo predstavljeno muharjenje. V publikaciji bodo
predstavljena poročila in rezultati z vseh ribiških tekmovanj za mladince v državni ligi. V letošnjem
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izvodu bo posebej pripravljena napoved in povabilo za participacijo na svetovnem prvenstvu za mlade
ribiče v lovu rib z umetno muho v avgustu naslednje leto (2017) na Savinji. Predsednik RZS je komisiji
predlagal izvajanje posebnih aktivnosti komisije ob tem dogodku (prikazi aktivnosti dela komisije in
podobno). Rok za zbiranje vseh prispevkov za publikacijo je 1. september
Sklep 4: komisija se je seznanila z imenom in predvideno vsebino nove publikacije 'Mladi ribič –
glasilo za ribiške nadobudneže' in ju potrjuje.
AD 5
Izbor tuje literature za mlade ribiče.
A. Kosi je predstavil češko literaturo za mlade ribiče. Osnovna zamisel rabe obstoječo tuje literature je
idejno vodilo za izdelavo samostojne publikacije/brošure primerne specifikam slovenskega ribiškega
področja. Slovenska verzija bi bila namenjena za otroke pri 15 letu starosti in s tem primerno
predstavitvijo ribiških tehnik. Format bi bil A5, fotografije bi bile avtorske in narejene v Sloveniji. Izdelavo
brošure bi prevzela N. Božičnik. Predsednik M. Žaberl podpira idejo predlaga pa tudi pripravo priročnika
za mentorje o delu z mladimi ribiči.
Sklep 5: komisija se strinja, da se pristopi k realizaciji projekta, nosilka izvedbe je N. Božičnik ob
pomoči vseh ostalih članov. Rok za osnutek izdelka je konec leta 2016.

AD 6
Razno.
Kosi – ideja zbiranje ribiške opreme za mlade ribiče. Ideja iz RD Celje je bila predstavljena na
letošnjem sestanku s predsedniki. Potrebno je izvedeti, kakšno je dejansko stanje v RD glede
pripravljenosti izvajanja pobude.
Sklep 6: RZS pridobi povratno informacijo od RD, koliko opreme, ki je starejši člani ne rabijo
več, so zbrali in donirali za mlade ribiče ter koliko opreme so donirali prodajalci in izdelovalci
ribiške opreme.
Miličić – na sestanku Evropske ribiške zveze (EAA) je bila predstavljena ideja da Slovenija ostalim
državam članicam ponuja znanje izvedbe muharskega mladinskega tabora 2017. Leto 2017 bo tako
muharsko zaznamovano tudi s svetovnim prvenstvom v LRM za mlade na Savinji in okroglo obletnico
vezalskega natečaja RZS. Prisotni so se strinjali s predlogom, aktivnosti za nov muharski tabor bo
potrebno začeti organizirati že oktobra letos.
Vsi sklepi so bili sprejeti soglasno. Sestanek je bil končan ob 12.00 uri.
Ljubljana, 19.7. 2016.
Zabeležil:
Igor MILIČIĆ

Predsednik komisije:
Anton KOSI
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