Zapisnik s sestanka komisije RZS za delo z mladimi ribiči (DMR),
ki se je sestala dne 26. 10. 2010

Ribiška zveza Slovenije

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

Tržaška cesta 134
1000 Ljubljana

ZAPISNIK
13. sestanka komisije RZS za delo z mladimi ribiči
v tem mandatu
Sestanek je bil v torek, 26. oktobra 2010, z začetkom ob 14. 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, Milan KOJC, Dušan
PERŠIČ, Antonija SABOTIN PEČNIK in Boro SPASOJEVIČ;
- drugi vabljeni: Borut JERŠE (predsednik RZS), Bojan LEVAI (gospodar RD Črnomelj) in Marko
KORAČIN (sekretar RZS).
Odsotni člani kom.: - opr.: Martin ŠIRCELJ;
- neopr.: /.
SKLEPČNOST: Od sedmih je prisotno šest članov komisije. Sestanek je sklepčen.
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.

Pregled zapisnika prejšnjega sestanka komisije in poročilo o realizaciji sklepov.
Obravnava osnutka poročila o delu komisije v letu 2010.
Obravnava osnutka plana dela komisije za leto 2011.
Obravnava gradiva za predstavitev slovenskega sladkovodnega ribištva na osnovnih šolah.
Razno.

Dnevni red je bil sprejet soglasno.

ad 1
Pregled zapisnika prejšnjega sestanka komisije in poročilo o realizaciji sklepov.
Pregled je opravil predsednik komisije A. Kosi. Vsi sklepi so realizirani.
sklep 1:

Komisija potrjuje zapisnik prejšnjega sestanka in poročilo o realizaciji sklepov.

ad 2
Obravnava osnutka poročila o delu komisije v letu 2010.
Osnutek poročila je pripravil predsednik komisije A. Kosi. Vabljeni so ga prejeli po e- pošti.
Komisija ni realizirala izdaje brošure 'Od izvira do morja', ki je že prevedena, zato predlaga, da projekt
RZS izvede v letu 2011. Po 30 letih tudi ni bilo splošnega tabora mladih ribičev.
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Drugi člani komisije so poročali o območnih in družinskih taborih mladih ribičev, ki so v nekaterih okoljih
lepo uspeli.
Po razpravi so člani komisije sprejeli:
sklep 2:

Komisija potrjuje osnutek poročila o delu komisije z dopolnitvami iz razprave.

sklep 3:

Člani komisije še druge morebitne dopolnitve sporočijo A. Kosiju pisno po e- pošti.

sklep 4:

A. Kosi pripravi čistopis poročila za naslednjo sejo UO, v vednost pa ga razpošlje članom
komisije.

ad 3
Obravnava osnutka plana dela komisije za leto 2011.
Osnutek plana je pripravil predsednik komisije A. Kosi. Vabljeni so ga prejeli po e- pošti.
Med razpravo so člani komisije sprejeli:
sklep 5:

Muharski tabor naj bo v kasnejšem terminu. M. Koračin pokliče vodjo tabora M. Božiča in se
pozanima, ali bi bil tabor lahko v drugi polovici maja ali v prvi polovici junija ter odgovor
sporoči T. Kosiju.

sklep 6:

T. Kosi se dogovori o realizaciji splošnega tabora in izvajalki prepusti na izbiro dneve, ko bo
tabor ter njegovo dolžino – ali bo 6-, 5- ali 4- dnevni.

sklep 7:

Komisija nadaljuje z izvedbami enodnevnih srečanj mladih ribičev. Prihodnje leto naj bi bilo
srečanje prvenstveno na Koprskem z možnostjo morskega ribolova z obale.

sklep 8:

Komisija bo tudi v letu 2011 sodelovala na lovsko-ribiškem sejmu v Gornji Radgoni, za kar
pripravi podoben program kot je bil izveden leta 2009.

sklep 9:

Člani komisije morebitne dopolnitve plana sporočijo A. Kosiju pisno po e- pošti.

ad 4
Obravnava gradiva za predstavitev slovenskega sladkovodnega ribištva na osnovnih šolah.
Predlog predstavitvenega gradiva o sladkovodnem ribištvu je pripravil predsednik komisije A. Kosi.
Vabljeni so kopije zgoščenk s predlogom prejeli na sestanku.
Po razpravi so člani komisije sprejeli:
sklep 10: Komisija se strinja, da njeni člani enotno pristopajo k predavanjem o sladkovodnem ribištvu,
ki so namenjena učencem druge in tretje triade osnovnih šol.
sklep 11: Člani komisije prilagodijo predstavitev, ki so jo prejeli na zgoščenki, lokalnim okoljskim in
habitatnim razmeram živalstva na svojih območjih.
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sklep 12: Člani komisije pripravijo predloge za vsebinsko in metodološko dopolnitev predstavitve
sladkovodnega ribištva do prihodnjega sestanka.

ad 5
Razno
 Razpis tekmovanja
Članica komisije A. S. Pečnik je predlagala, da predsednik T. Kosi pokliče go. Janjo Benedik (revija
Proteus) in ji za leto 2011 predlaga razpis tekmovanja iz ribištva.
V okviru te točke dnevnega reda ni bil sprejet noben sklep.
 Sodelovanje zunanjih izvajalcev na taborih RZS
Sekretar M. Koračin je predlagal, da k pripravam na tabor, ali pa celo k izvedbi, povabimo zunanje
sodelavce. V tem smislu je o možnem sodelovanju povprašal gdč. Tjašo Toni, sodelavko Združenja
društvenih organizacij Slovenije (ZDOS). T. Toni je v letu 2010 pripravila več taborov za študente,
enega pa je tudi vodila.
Gdč. Toni je odgovorila, da se lahko udeleži kakšnega sestanka o pripravah programa za tabor, tesneje
pa zaradi preobremenjenosti ne more sodelovati.
Namen kontaktiranja gdč. Toni je v tem, da RZS najde možnosti, da izvajalka tabora z izvedbo tudi kaj
pridobi. Dosedanji pristop je bil namreč povsem enostranski: RD je imela z izvedbo tabora zgolj veliko
dela, skrbi, angažiranja svojih članov, v zameno pa nobena RD ni prejela ničesar. Pogosto je morala
celo založiti finančna sredstva. Tabori morajo prerasti v bolj ali manj intenzivne delavnice (np. o
spremljanju kakovosti vode v bližini lokacije tabora, vsebnosti kisika v njej, spreminjanja ph vrednosti
glede na čas dneva itn.), kar družina lahko uporabi kot izhodišče za zahtevnejšo analizo.
Če nimamo mentorja, ki obvlada tako delo, ga je smiselno najti v inštitucijah, s katerimi sodelujemo.
V okviru te točke dnevnega reda ni bil sprejet noben sklep.

Vsi sklepi so bili sprejeti soglasno. Sestanek je bil končan ob 1630.
Ljubljana, 27. oktobra 2010.
Zabeležil:
Marko KORAČIN

Predsednik komisije:
Anton KOSI, prof., l.r.
(e- potrditev: 5. 11. 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,
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- člani UO,
- v zapisniku zadolženi posamezniki,
- arhiv RZS.
Zapis prejemnikov po elektronski pošti je v arhivu RZS.
Datum verifikacije zapisnika na seji UO RZS: 26. 11. 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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