sestanek komisije RZS za delo z mladimi ribiči dne 28. 02. 2008

telefon:
telefaks:
E-naslov:

Ribiška zveza Slovenije
Tržaška cesta 134
1000 Ljubljana

01 256 12 94
01 256 12 95
sekretar.rzs@ribiska-zveza.si

ZAPISNIK
2. sestanka komisije RZS za delo z mladimi ribiči
Sestanek je bil v pisarni Ribiške zveze Slovenije v četrtek, 28. februarja 2008 z začetkom ob 15. uri.
Prisotni:
- k o m i s i j a : predsednik Anton KOSI ter člani: Drago ORNIK, Milan KOJC, Antonija SABOTIN
PEČNIK, Dušan PERŠIČ, Boro SPASOJEVIĆ in Martin ŠIRCELJ;
- drugi vabljeni: Borut JERŠE (predsednik RZS), Marko KORAČIN (sekretar RZS) in Matej BOŽIČ
(vodja muharskega tabora 2008).
Odsotni člani kom.: - opr.: /,
- neopr.: /.
SKLEPČNOST: Od sedmih je prisotno sedem članov komisije. Sestanek je sklepčen.
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ugotovitev sklepčnosti.
Pregled zapisnika in realizacije sklepov 1. sestanka komisije.
Analiza muharskega in splošnega tabora mladih ribičev 2007.
Obravnava programa muharskega tabora »JAVORNIŠKI ROVT – 2008«.
Obravnava programa usposabljanja mentorjev mladih ribičev.
Obravnava finančnega plana komisije za leto 2008.
Razno.

Dnevni red je bil soglasno sprejet.

ad 1
Ugotovitev sklepčnosti.
Od osmih je prisotno osem članov komisije. Sestanek je sklepčen.
Opomba: Na svoji 5. seji je UO spremenil ime komisije s 'komisija za delo z mladoletnim članstvom'
(DMČ) na 'komisija za delo z mladimi ribiči' (DMR).

ad 2
Pregled zapisnika in realizacije sklepov 1. sestanka komisije.
Pregled je opravil predsednik A. Kosi. Ugotovitve:
— s. 12: Še v pripravi.
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— s. 14: Manjkajo še odgovori naslednjih RD: Bohinj, Brestanica–Krško, Brežice, Cerknica,
Dolomiti, Koper, Kranj, Laško, Metlika, Mura Paloma, Ptuj, Radovljica, Ribnica, Sora, Sotla,
Trbovlje, Vevče, Železniki.
— s. 15: Izdelana sta dva vzorca, ki ju imata A. Kosi in mag. A. Janc. V pon. 3.3. bo superrevizija. T.
Kosi bo svojo (popravljeno) verzijo poslal na RZS v končni pregled.
— s. 16: Pripombe pripravi v imenu komisije D. Ornik in jih pošlje na RZS, z njimi pa seznani
komisijo (po e- pošti). Sekretar RZS pripombe odda tekmovalni komisiji za LRP, da
ustrezno popravi Pravilnik o tekmovanjih v lovu rib in Pravila o tekmovanjih v LRP pred
obravnavo na seji UO.
Po pregledu zapisnika in realizaciji sklepov so člani komisije sprejeli
sklep 1:

Člani komisije potrjujejo zapisnik 1. sestanka in poročilo o realizaciji sklepov.

ad 3
Analiza muharskega in splošnega tabora mladih ribičev 2007.
MUHARSKI TABOR 'BOHINJ 2007'
Ugotovitve:
— Slabi vzori mentorjev.
— Slabo sodelovanje zunanjih izvajalcev programa.
— Poročilo o taboru ni bilo zadovoljivo.
Po razpravi so člani komisije sprejeli
sklep 2 (ugotovitveni): Muharski tabor 'BOHINJ 2007' je bil izveden najslabše od vseh dosedanjih.
SPLOŠNI TABOR 'RUŠE 2007'
Ugotovitve:
— Stroški tabora so bili preveliki.
— Vsega skupaj je bilo samo en dan ribolova s štekom.
— Izdani bilten bi moral biti tudi v klasični tiskani izvedbi in bi ga morali prejeti udeleženci (mentorji,
otroci in spremljevalno osebje).
— Poročilo o taboru je bilo preveč površno. Pravega poročila pravzaprav ni bilo. Namesto poročila je
komisija obravnavala skrajšano verzijo Biltena.
Po razpravi so člani komisije sprejeli
sklep 3:

V program za naslednji tabor, ki bo v Veržeju, je treba dodati še predstavitev kastinga.

sklep 4:

Komisija potrjuje izvedbi taborov v letu 2007.

ad 4
Obravnava programa muharskega tabora »JAVORNIŠKI ROVT – 2008«.
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V letu 2008 bo muharski tabor spet na prvotni lokaciji v dneh od petka, 9., do nedelje, 11. maja. To je
Dom Trilobit Centra za šolske in obšolske dejavnosti (CŠOD) na Javorniškem Rovtu nad Jesenicami.
Taborni program je predstavil njegov vodja Matej Božič. V razpravi, ki je bila med predstavitvijo je
izzvenela dilema, ali smejo mentorji loviti ribe takrat, ko so na ribolovu otroci, ali pa je njihova naloga
zgolj in samo bdenje nad zagotavljanjem varnosti otrok.
Po predstavitvi in razpravi so člani komisije sprejeli
sklep 5:

Vodja tabora M. Božič pripravi čistopis programa v skladu z razpravo in ga z e- pošto
razpošlje članom komisije in na RZS. Program pošlje tudi članom muharske vezalske
komisije.

sklep 6:

Za področje predstavitve ekologije celinskih voda vključiti predavatelja Petra Valiča.

sklep 7:

Vodja tabora je odgovoren za varnost udeležencev. O potrebnih ukrepih za čas ribolova
otrok se predhodno odloči v skladu z vodnimi in meteorološkimi razmerami.

sklep 8:

Strošek vodje tabora in dveh pomočnikov plača RZS.

sklep 9:

Strošek mentorjev plačajo ZRD oz. RD – odvisno od pošiljatelja otrok/mentorja na tabor.

sklep 10: Stroške predavateljev plača RZS.
sklep 11: Razpis tabora pošlje strokovna služba RZS pred verificiranjem zapisnika na seji UO RZS.
sklep 12: RZS uradno povabi na tabor urednika revije 'Mušičar' iz Novega Sada g. Ivana Kohnerja.

ad 5
Obravnava programa usposabljanja mentorjev mladih ribičev.
Potek priprav na usposabljanje mladih ribičev ter razpis usposabljanja je predstavil predsednik komisije
A. Kosi.
Med razpravo, ki je sledila, so člani komisije sprejeli
sklep 13: Tematiko o osnovah ribolovnih tehnik se vrne v program predavanj.
sklep 14: Predvideni predavatelji pripravijo prosojnice in morebitno pisno gradivo za učni pripomoček.
sklep 15: V skladu z razpravo A. Kosi pripravi čistopis razpisa in ga pošlje na RZS.
sklep 16: Komisija razpisuje dva termina: 5. april v Povodju in 12. april 2008 v Mariboru.
sklep 17: Za tematiko o psihologiji, za katero še ni izbran predavatelj, pripravi podlago za predavanje
A. S. Pečnik.

ad 6
Obravnava finančnega plana komisije za leto 2008.
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Predlog je predstavil predsednik A. Kosi. Ugotovitve:
—
—
—
—

Posamezne postavke so opredeljene točneje kot v preteklosti.
Dnevnica ne sme biti plačilo za udeležence na taboru.
Posebej mora biti prikazan strošek reprezentance.
Nagrada za mentorje: 15 € na dan.

Po razpravi so člani komisije sprejeli
sklep 18: Čistopis finančnega plana pripravi predsednik A. Kosi in je priloga tega zapisnika.

ad 7
Razno.
 Promocija kastinga
Člani komisije so opozorili na dobro odzivanje kastinških tekmovalcev zlasti pa članov kastinške TK. V
tem smislu so sprejeli
sklep 19: RD in RZS naj čim pogosteje vključijo v svoje programe demonstracije kastinških disciplin.

Sestanek je bil končan ob 18. uri.
Ljubljana, 4. aprila 2008.
Zabeležil:
Marko KORAČIN

Predsednik komisije:
Anton KOSI, l.r.
(e- potrditev zapisnika: 08.04.2008)

OPOMBA: Sekretar RZS objavi zapisnik na spletnih straneh zveze po verifikaciji na UO RZS.
Priloga:

čistopis finančnega načrta komisije za leto 2008.

Kopije zapisnika prejmejo: - člani komisije,
- v zapisniku zadolženi posamezniki, če nimajo e-naslova,
- arhiv RZS.
Obvestilo o objavi na spletnih straneh prejmejo:
- udeleženci sestanka,
- člani UO RZS,
- člani NO RZS,
- vse RD, ki uporabljajo E-pošto,
- v tem zapisniku imenovani posamezniki.
Zapis prejemnikov po elektronski pošti je v arhivu RZS.
Datum verifikacije zapisnika na seji UO: 11. 4. 2008.
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