sestanek komisije RZS za delo z mladimi ribiči (DMR) dne 11. 5. 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
4. sestanka komisije RZS za delo z mladimi ribiči
Sestanek je bil v Domu CŠOD 'Trilobit', Javorniški Rovt 22, nad Jesenicami v nedeljo, 11. maja 2008 z
začetkom ob 13. uri.
Prisotni:
- k o m i s i j a : predsednik Anton KOSI ter člani: Drago ORNIK, Antonija SABOTIN PEČNIK, Dušan
PERŠIČ in Martin ŠIRCELJ;
- drugi vabljeni: Marko KORAČIN (sekretar RZS).
Odsotni člani kom.: - opr.: Milan KOJC, Boro SPASOJEVIĆ;
- neopr.: /.
SKLEPČNOST: Od sedmih je prisotno pet članov komisije. Sestanek je sklepčen.
Dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti.
2. Pregled zapisnika 3. sestanka komisije in realizacije sklepov.
3. Obravnava in sprejem predloga programa splošnega tabora »VERŽEJ – 2008« ter razpisa,
prijavnice in opreme za tabor.
4. Seznanitev z rezultati ankete o mestu in vlogi mladih ribičev v RD.
5. Obravnava in sprejem poročila o usposabljanju mentorjev mladih ribičev.
6. Razno.
Dnevni red je bil soglasno sprejet.

ad 1
Ugotovitev sklepčnosti.
Od sedmih je prisotno pet članov komisije. Sestanek je sklepčen.

ad 2
Pregled zapisnika 3. sestanka komisije in realizacije sklepov.
Pregled je opravil predsednik A. Kosi. Prisotne je tudi obvestil, da bo brošura MLADI RIBIČ natiskana
do konca maja 2008.
Po pregledu zapisnika in realizaciji sklepov so člani komisije sprejeli
sklep 1:

Člani komisije potrjujejo zapisnik 3. sestanka in poročilo o realizaciji sklepov.
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ad 3
Obravnava in sprejem predloga programa splošnega tabora »VERŽEJ – 2008« ter razpisa, prijavnice in
opreme za tabor.
Predsednik komisije in letošnji vodja tabora Tonček Kosi je prisotne seznanil z dopolnjenim programom
ter drugimi dokumenti o taboru.
Spremeniti je treba opozorilo na prijavnici, ki se nanaša na morebitne zdravstvene posebnosti otroka.
Po temeljiti obravnavi so člani komisije sprejeli
sklep 2:

Sekretar RZS M. Koračin pripravi pogodbo z OŠ Veržej za nastanitev in prehrano za
pričakovano 70 udeležencev tabora.

sklep 3:

Zahtevke za izstavitev naročilnic pošlje vodja tabora T. Kosi na RZS kolikor mogoče zgodaj,
lahko tudi postopno.

sklep 4:

Čistopis prijavnice pripravi vodja tabora T. Kosi do 20. maja.

sklep 5:

Sekretar RZS M. Koračin objavi dokumente o letošnjem taboru na spletnih straneh RZS, v
glasilu Ribič pa samo razpis.

ad 4
Seznanitev z rezultati ankete o mestu in vlogi mladih ribičev v RD.
Rezultate ankete je predstavil predsednik komisije T. Kosi. Opozoril je na dejstvo, da kar 17 (= 26,56 %
vseh) RD ni izpolnilo vprašalnika. Dvomljive so tudi navedbe o številu mladoletnih članov v nekaterih od
RD.
Brez razprave so člani komisije sprejeli
sklep 6:

Sekretar RZS M. Koračin in predsednik komisije T. Kosi preverita točnost navedb o številu
mladoletnega članstva v vseh RD.

sklep 7:

Predsednik komisije T. Kosi dokonča analizo. Pred predložitvijo na sejo UO jo še enkrat
pregleda komisija.

ad 5
Obravnava in sprejem poročila o usposabljanju mentorjev mladih ribičev.
Poročilo je podal predsednik komisije T. Kosi. Predlagal je, da se komisija opredeli do ocenitve
vprašanj, ki bi bilo vodilo o oceni uspešnosti seminarja.
sklep 8:

Komisija potrjuje evalvacijski vprašalnik o primernosti tem na seminarju za mentorje
mladoletnemu članstvu ter o ustreznosti seminarja za mentorje mladim ribičem.
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ad 6
Razno.
Pod točko razno ni bilo razprave, udeleženci sestanka pa so odšli na zaključek muharskega tabora.

Sestanek in zaključek tabora sta bila končana ob 17. uri.
Ljubljana, 5. junija 2008.
Zabeležil:
Marko KORAČIN

Predsednik komisije:
Anton KOSI, l.r.
(e- potrditev zapisnika: 09.06.2008)

OPOMBA: Sekretar RZS objavi zapisnik na spletnih straneh zveze po verifikaciji na UO RZS.
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: 2. 7. 2008.
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