Zapisnik s sestanka komisije RZS za delo z mladimi ribiči (DMR),
ki se je sestala dne 17. 1. 2011

Ribiška zveza Slovenije

Leto 2011:

Tržaška cesta 134
1000 Ljubljana

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

Sestanek je bil v ponedeljek, 17. januarja t.l. z začetkom ob 14. uri v pisarni Ribiške zveze Slovenije,
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: Borut JERŠE (predsednik RZS), Gregor KRIŽNIK (tajnik RD Ljubno) in Marko
KORAČIN (sekretar RZS).
Odsotni člani kom.: - opr.: /;
- neopr.: Milan KOJC.
SKLEPČNOST: Od sedmih je prisotno šest članov komisije. Sestanek je sklepčen.
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pregled in obravnava zapisnika prejšnjega sestanka komisije ter poročilo o realizaciji sklepov.
Obravnava in potrditev poročila o delu komisije v letu 2010.
Obravnava in potrditev delovnega in finančnega plana dela komisije za leto 2011.
Sprejem strokovnih podlag za predstavitev slovenskega sladkovodnega ribištva na osnovnih šolah.
Aktivnosti komisije na sejmu LOV v Gornji Radgoni.
Program srečanja z mentorji mladih ribičev.
Razpis 18. muharskega tabora.
Razno.

Dnevni red je bil sprejet soglasno.

ad 1
Pregled in obravnava zapisnika prejšnjega sestanka komisije ter poročilo o realizaciji sklepov.
Pregled je opravil predsednik komisije A. Kosi. Zaradi smrti Mira Zorca, predsednika ZRD Zasavja, 6.
sklep ni bil realiziran.
Po pregledu in opravljenem poročilu so člani komisije sprejeli
sklep 1:

Komisija potrjuje zapisnik prejšnjega sestanka in poročilo o realizaciji sklepov.
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ad 2
Obravnava in potrditev poročila o delu komisije v letu 2010.
Osnutek poročila je pripravil predsednik komisije A. Kosi. Glede na planirani obseg dela in stroške je
bila poraba za pribl. 15.000 € nižja od planirane.
Splošni tabor je odpadel, na muharskem pa je bilo namesto pričakovanih 40 udeleženih samo 26 otrok.
Prvo poročilo je že obravnaval UO. Dodatna informacija je samo o delu z mladino po ribiških območjih.
Po razpravi so člani komisije sprejeli:
sklep 2:

Komisija potrjuje obravnavano poročilo.

ad 3
Obravnava in potrditev delovnega in finančnega plana dela komisije za leto 2011.
Osnutek plana je pripravil predsednik komisije A. Kosi. Vabljeni so ga prejeli po e- pošti. Povzetek
razprave:
– Pripraviti se na izdajo dopolnjene brošure MLADEMU RIBIČU (iz prispevkov objavljenih v Ribiču
mag. A. Janc pridobi avtorske pravice in s tako dobljeno vsebino pripravi dopolnitev brošure),
– Pripraviti priročnik za muharjenje namenjen mladim ribičem (osnutek ima že pripravljen M. Šircelj, ki
ga dopolni in dostavi v pregled),
– Izdati knjižico OD IZVIRA DO MORJA (prevod je že pripravljen in recenziran),
– Zaradi svetovnih ribiških iger je treba spremeniti urnik aktivnosti komisije. Srečanje mladih ribičev RD
bo 27. 8. v Kopru, tradicionalna tekma mladih ribičev za POKAL GLASILA RIBIČ pa bo 20. 8..
Med razpravo so člani komisije sprejeli:
sklep 3:

Za dopolnitev mag. Andrej Janc pridobi avtorske pravice, nato pa sporoči T. Kosiju kdaj bo
lahko pripravil osnutek razširjene izdaje.

sklep 4:

Predsednik B. Jerše in sekretar M. Koračin poiščeta primernega recenzenta za muharski
priročnik, ki ga pripravlja član komisije M. Šircelj, ter se dogovorita o stroškovnem vidiku
recenzije.

sklep 5:

Strokovna služba RZS naj poišče prevod brošure Od izvira do morja, da ga bo komisija takoj
posredovala v izbrano tiskarno.

sklep 6:

Komisija bo pri nadaljnjem delu upoštevala finančne okvire, ki jih bo v okviru letnega plana
RZS določil UO.

sklep 7:

Program srečanja mladih ribičev, ki bo 27. avgusta, pripravi član komisije D. Peršič.
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ad 4
Sprejem strokovnih podlag za predstavitev slovenskega sladkovodnega ribištva na osnovnih šolah.
Predsednik komisije A. Kosi izroči sekretarju M. Koračinu in prisotnim članom komisije dopolnjene kopije
zgoščenke za delo mentorjev v osnovnih šolah.
Po razpravi so člani komisije sprejeli:
sklep 8:

Člani komisije do naslednjega sestanka sporočijo predsedniku A. Kosiju morebitne predloge
za dopolnitev vsebine zgoščenke.

sklep 9:

Zgoščenke bodo vročene vsem mentorjem, ki se bodo udeležili srečanja v Gornji Radgoni.

ad 5
Aktivnosti komisije na sejmu LOV v Gornji Radgoni.
Glavnina dogajanja bo posvečena 130- letnici organiziranega sladkovodnega ribištva na Slovenskem.
Po urniku dežurstev, ki ga bo komisija še pripravila, bo na stojnici RZS poleg članov komisije tudi
hostesa.
Po razpravi so člani komisije sprejeli
sklep 10: Član komisije M. Šircelj bo na stojnici RZS vezal muhe vse tri dni.
sklep 11: Nočitvi za M. Širclja rezervira predsednik kom. A. Kosi in naroči, da izbrani ponudnik pošlje
račun neposredno na RZS.
sklep 12: M. Šircelj najde optimalnega ponudnika za nakup vezalskega materiala, ki ga bo
pričakovano potreboval na sejmu. Ponudnik pošlje račun neposredno na RZS.
sklep 13: Na naslednjem sestanku bo komisija obravnavala in sprejela urnik dežurstev na letošnjem
sejmu.

ad 6
Program srečanja z mentorji mladih ribičev.
Animatorji na srečanju mentorjev bodo samo člani komisije in sicer:
– A. Kosi:
Uvod, splošne usmeritve dela z mladimi ribiči in cilji pri delu z mladostniki v RD,
– A. S. Pečnik: Kaj pričakujemo od mentorjev,
Tekmovalno področje mladih.
– D. Ornik:
Po razpravi so člani komisije sprejeli
sklep 14: Na srečanju mentorjev, ki bo 16. aprila, morajo biti prisotni vsi člani komisije.
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ad 7
Razpis 18. muharskega tabora.
Uvodno predstavitev priprav na tabor in pričakovanj komisije je podal predsednik A. Kosi. Tajnik RD
Ljubno G. Križnik je predlagal, da bi se o namestitvi dogovorili v eni od turističnih kmetij v bližini Savinje
ter predstavil ponudbo RD, ki je v povzetku sledeča:
– brezplačne dovolilnice za vse udeležence tabora in obeh tekem mladih muharjev za DP,
– pomoč članov pri izvedbi obeh tekem,
– pogostitev na koncu tabora.
Po razpravi so člani komisije sprejeli
sklep 15: Vodja muharskega tabora bo član komisije D. Ornik.
sklep 16: RD Ljubno naj čim prej imenuje pomočnika vodje tabora in o izboru obvesti A. Kosija in D.
Ornika.
sklep 17: Predlog programa po vzorcu iz preteklih let pripravi D. Peršič in ga kot osnutek pošlje D.
Orniku.
sklep 18: Udeleženci tabora: rojeni v letih 1995 in 1998 ter vmesnih.
Po sprejetju navedenih sklepov so udeleženci sestanka pripravili čistopis razpisa, prijavnice in seznama
potrebne opreme ter sprejeli
sklep 19: Sekretar M. Koračin takoj naslednji dan razpošlje razpis, izvod prijavnice in seznam
potrebne opreme vsem ribiškim družinam in njihovim območnim zvezam s pripombo, da
bodo program tabora prejele naknadno.

ad 8
Razno
 Splošni tabor mladih ribičev
Predsednik A. Kosi je govoril s predsednikom RD Kočevje Tomažem Arkom, vendar se je slednji
zahvalil za zaupanje in odgovoril, da zaenkrat ne morejo sprejeti takega projekta. v razpravi je bilo
predlagano, da se A. Kosi pozanima ali bi tabor lahko bil v CŠOD Libeliče in v sodelovanju s Koroško
RD.
V okviru te točke dnevnega reda ni bil sprejet noben sklep.
 Srečanje mladih ribičev v Kopru
Član komisije D. Peršič je poročal, da je že v stiku s funkcionarji RD Koper. Pred datumom srečanja bo
imela RD zbor članov in volitve za nov mandat, vendar ne pričakujejo pomembnejših sprememb v
sestavu vodstva RD.
V okviru te točke dnevnega reda ni bil sprejet noben sklep.
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Vsi sklepi so bili sprejeti soglasno. Sestanek je bil končan ob 17. uri.
Ljubljana, 10. marca 2011.
Zabeležil:
Marko KORAČIN

Predsednik komisije:
Anton KOSI, prof., l.r.
(e- potrditev: 14. 03. 2011)

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: 25. 3. 2011.
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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