Ribiška zveza Slovenije
Tržaška cesta 134
1000 Ljubljana

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

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

Sestanek je bil v četrtek, 10.11. 2016, s pričetkom ob 9.00 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), mag. Igor Miličić (sekretar RZS).
SKLEPČNOST: Od treh so bili prisotni trije člani komisije. Sestanek je sklepčen.
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pregled zapisnika prejšnjega sestanka komisije ter poročilo o realizaciji sklepov.
Izdaja in distribucija biltena Mladi ribič.
Priprava letnega in petletnega poročila o delu komisije.
Obravnava planskih vsebin za delo komisije v letu 2017.
Priprave na mednarodni tabor mladih muharjev 2017.
Pobude in vprašanja.
Razno.

Dnevni red je bil sprejet soglasno.

AD 1
Pregled zapisnika prejšnjega sestanka komisije ter poročilo o realizaciji sklepov.
Dopolnitev sklepa 2 pretekle 13. seje DMR – vodja mladinskega muharskega tabora D. Ornik dobi
simbolno nagrado 100 eur neto. Ornik je pripravil dopolnila Pravil obnašanja na taboru, kar bo
predstavljeno na rednem zboru mentorjev. Pri sklepu 6 - ni bilo uradnega potrdila zbiranja ribiške
opreme s strani RD. Ostali sklepi zapisnika so bili realizirani.
Sklep 1: komisija potrjuje zapisnik pretekle seje in poročilo o realizaciji sklepov.
AD 2
1

Izdaja in distribucija biltena Mladi ribič.
Predsednik komisije A. Kosi je izrekel pohvalo članici N.Božičnik za pripravo biltena. Pohvale gredo tudi
mentorjem iz RD za številčnost posredovanih tekstov, zato je potrebno s takimi aktivnostmi
(spodbujanje k pošiljanju in pisanju prispevkov) na sestankih mentorjev nadaljevati.
Strani v biltenu je manj kot pridobljena ponudba (40 strani – realizirano 27 strani) za predvidenih 200
izvodov – cena, ki jo RZS plača, mora biti nižja, zato mora ponudnik prilagoditi račun glede na poslano
ponudbo.
Distribucija biltena: po en izvod dobi vsaka RD in vsaka ZRD, vsi mentorji in udeleženci tabora.
Mentorjem na letnem srečanju se deli na sestanku, prav tako je na razpolago drugim mentorjem.
Številčenje biltena – letošnji bilten se številči kot prvi, ker je to nova publikacija z novim naslovom.
Sklep 2: Komisija se je seznanila z realizacijo biltena.
Sklep 3: Lik dečka na biltenu je avtorsko delo in hkrati zaščitni znak komisije – logotip,
spreminja se samo barva podlage.
Sklep 4: Strokovna Služba RZS korekcijo računa in plačila tiska biltena ter izvede distribucijo
biltena po navodilih komisije.

AD 3
Priprava letnega in petletnega poročila o delu komisije.
Poročilo je bilo podano v pisni obliki, predsednik komisije Kosi je podal ustni povzetek. Predsednik RZS
dr. M Žaberl ocenjuje poročilo kot dobro in korektno zapisano. Zadovoljen je, da je priložen tudi
stroškovnik, iz celotnega poročila pa se vidi, da so člani komisije v realizacijo nalog vložili veliko dela.
Predlaga predstavitev poročila na sestanku s predsedniki vseh RD.
Za petletno poročilo o delu komisije je A. Kosi povedal, da predstavlja prvi osnutek poročila, ki bi ga
članica N. Božičnik še oblikovno dodelala. Kosi je pripravil vprašalnik o delu z mladimi za vse RD; kljub
slabi odzivnosti pričakuje odziv od tistih RD, ki največ delajo z mladimi, z dodanim vprašanjem o
donaciji opreme za mlade ribiče. D. Ornik predlaga, da se vprašalnik razdeli tudi na rednem sestanku
mentorjev. Predsednik RZS predlaga, da z anketo seznanimo še ZRD o njihovih podatkih pri aktivnostih
za mlade in dodatno apeliramo na RD za pridobitev izpolnjenih anket.

Sprejet je bil:
Sklep 5: Komisija se je seznanila in potrdila letno poročila o delu komisije, ki bo predstavljen na
sestanku s predsedniki vseh RD.
Sklep 6: Popolnjeno petletno poročilo se obravnava na prihodnji seji komisije.
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AD 4
Obravnava planskih vsebin za delo komisije v letu 2017.
Razprava: poskus obnovitve splošnega tabora (v obliki vikend tabora) je možen, a je žal bil tudi letošnji
muharski mladinski tabor v veliki meri odvisen od osebnega angažiranja članov komisije za prijavo.
Smernice za bodočo sestavo komisije bi bile – izvedba tabora mladih muharjev in redni sestanek
mentorjev; s tem se ohranjanja kontinuiteta dela komisije.
Sklep 7: Komisija je potrdila predlagane planske vsebine za delo komisije v l. 2017.
AD 5
Priprave na mednarodni tabor mladih muharjev 2017.
Potek razprave: D. Ornik predvideva terminsko izvedbo tabora v času 19., 20. in 21. maja 2017.
Spodnja starostna meja za otroke je letnik rojstva v l. 2001 in zgornja meja letnik 2005. Za tujce je
potrebno pripraviti prevod razpisa in pravil tabora. Pripravi se razpis in krajši bilten (Ornik–tekst,
Božičnik–oblikovanje, Miličić-prevod) za povabljene ribiče iz članic EAA, članic RAJP z vsemi taborskimi
aktivnostmi in razlago kotizacije (bivanje, hrana, mentorstvo dovolilnice) - rok priprave biltena 10. 12.
Sklep 8: Komisija je sprejela termin in predvidene priprave smernic biltena mednarodnega
muharskega tabora.

AD 6
Pobude in vprašanja
Pod to točko ni bilo razprave.
AD 7
Razno.
7.1.SP v LRM 2017 mladi 7-13.avgust
MŽ- kaj bi lahko kot komisija to izkoristili za promocijo muharjenja - v razmislek komisiji (da si lahko
pogledajo tekmovanje).
7.2. predstavitev projekta Ujemite naravo! je opravil sekretar I. Miličić.
7.3. vprašanje kasting tabor mladih – se počaka na reakcije od ICSF dr. Doležala in podkomisije za
kasting.
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Vsi sklepi so bili sprejeti soglasno. Sestanek je bil končan ob 11.00 uri.
Ljubljana, 7.12. 2016.
Zabeležil:
Igor MILIČIĆ

Predsednik komisije:
Anton KOSI

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.
Datum verifikacije zapisnika na seji UO RZS:
Po verifikaciji na seji UO RZS sekretar RZS 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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