Zapisnik sestanka komisije RZS za delo z mladimi ribiči

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

Ribiška zveza Slovenije
Tržaška cesta 134
1000 Ljubljana

ZAPISNIK
5. sestanka komisije RZS za delo z mladimi ribiči
Sestanek je bil na sedežu RZS v torek, 21. oktobra 2008, z začetkom ob 13. uri.
Prisotni:
- k o m i s i j a : predsednik Anton KOSI ter člani: Drago ORNIK, Boro SPASOJEVIĆ, Dušan PERŠIČ
in Martin ŠIRCELJ;
- drugi vabljeni: /
Odsotni člani kom.: - opr.: Milan KOJC, Antonija SABOTIN PEČNIK;
- neopr.: /.
SKLEPČNOST: Od sedmih je prisotno pet članov komisije. Sestanek je sklepčen.
Dnevni red:
Pregled zapisnika 4. sestanka komisije in realizacije sklepov.
Obravnava in sprejem poročila o izvedenih seminarjih za mentorje mladih ribičev.
Obravnava in sprejem poročila o anketi »Mesto in vloga mladih ribičev v RD«.
Obravnava in sprejem poročila o muharskem taboru »Javorniški Rovt – 2008« ter o splošnem
taboru »VERŽEJ – 2008«.
5. Razno.
1.
2.
3.
4.

Dnevni red je bil soglasno sprejet.

ad 1
Pregled zapisnika 4. sestanka komisije in realizacije sklepov.
Pregled je opravil predsednik A. Kosi. Po pregledu zapisnika in realizaciji sklepov so člani komisije
sprejeli
sklep 1:

Člani komisije potrjujejo zapisnik 4. sestanka in poročilo o realizaciji sklepov.

ad 2
Obravnava in sprejem poročila o opravljenih seminarjih za mentorje mladih ribičev.
Poročilo je podal predsednik komisije T. Kosi. V razpravi so sodelovali vsi prisotni člani komisije, ki so
pozitivno ocenili izvedena seminarja, hkrati pa so podkrepili in dopolnili nekatera izhodišča iz poročila za
usposabljanje mentorjev v letu 2009.
sklep 2:

a) Komisija potrjuje predloženo poročilo.
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b) Poročilo se posreduje komisiji RZS za usposabljanja v sladkovodnem ribištvu.
ad 3
Obravnava in sprejem poročila o anketi »Mesto in vloga mladih ribičev v RD«.
Rezultate ankete je predstavil predsednik komisije T. Kosi. V razpravi so sodelovali vsi člani komisije.
Rezultati ankete so odraz stanja dela z mladimi ribiči v ribiških družinah. Zaskrbljujoča je neodzivnost
navedenih RD, kar vzbuja sum, da v teh RD ne delajo z mladimi ribiči. Starostna struktura mentorjev je
ugodna, saj so v mnogih družinah vzgojili mlade mentorje. Tukaj pa se pojavlja problem, ko mnogi mladi
mentorji niso pripravljeni brezplačno opravljati mentorstva.
Po razpravi so člani komisije sprejeli
sklep 3:

Komisija je potrdila predloženo poročilo. Poročilo se posreduje UO RZS.

ad 4
Obravnava in sprejem poročila o muharskem taboru »Javorniški Rovt – 2008 ter o splošnem taboru
»Veržej – 2008«.
Poročili obeh taborov in stroške taborov je članom komisije predstavil predsednik komisije T. Kosi. Člani
komisije so v razpravi opozorili na premalo medijsko odzivnost o obeh taborih, saj v reviji Ribič ni bilo
nobene reportaže ali vsaj članka o taborih. Mentorji so izrazili svoje nestrinjanje z nekaterimi RD, ki na
tabor pošiljajo mlade ribiče izven razpisanih starostnih kategorij. V Veržeju smo imeli 9 premladih oz.
prestarih tabornikov. Imeli pa smo dva mlada mentorja, ki sta se izredno izkazala, to sta Tadej Vogrin iz
RD Maribor in Mihael Pečnik iz RD Straža-Sava. RD Maribor je predlagala ribiško odlikovanje za Tadeja
Vogrina, enak pristop priporoča komisija tudi RD Straža-Sava, da predlaga Mihaela Pečnika za
primerno ribiško odlikovanje.
Predsednik komisije je seznanil člane, da bo bilten splošnega tabora natisnjen v mesecu novembru.
Komisija je dobila v pogled tudi izvod biltena tabora mladih ribičev ZRD Primorske, ki je požel zelo
pohvalne ocene, še bolj pa naš član komisije Dušan Peršič za članek v zadnji številki revije Ribič.
sklep 4:

Komisija je potrdila obe poročil in finančno prilogo. Vso gradivo se posreduje UO RZS.

ad 5
Razno.
Pod točko razno ni bilo razprave, zato je predsednik zaključil sejo ob 16.30 uri.

Ljutomer, 10. novembra 2008.
Zabeležil:
Anton Kosi

Predsednik komisije:
Anton KOSI
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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: 5. 12. 2008.
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