sestanek komisije RZS za delo z mladimi ribiči dne 9. 12. 2008

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
6. sestanka komisije RZS za delo z mladimi ribiči
Sestanek je bil na sedežu RZS v torek, 9. decembra 2008, z začetkom ob 15. uri.
Prisotni:
- k o m i s i j a : predsednik Anton KOSI ter člani: Drago ORNIK, Antonija SABOTIN PEČNIK, Boro
SPASOJEVIĆ, Dušan PERŠIČ in Martin ŠIRCELJ;
- drugi vabljeni: Borut JERŠE, predsednik RZS
Odsotni člani kom.: - opr.: Milan KOJC,
- neopr.: /.
SKLEPČNOST: Od sedmih je prisotno šest članov komisije. Sestanek je sklepčen.
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.

Pregled zapisnika prejšnje seje komisije in realizacije sklepov.
Obravnava in sprejem poročila o delu komisije v letu 2008.
Obravnava in sprejem plana dela komisije za leto 2009.
Obravnava in sprejem finančnega plana komisije za leto 2009.
Razno.

Dnevni red je bil soglasno sprejet.

ad 1
Pregled zapisnika 5. 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 5. sestanka in poročilo o realizaciji sklepov.
ad 2

Obravnava in sprejem poročila o o delu komisije v letu 2008.
Poročilo je podal predsednik komisije T. Kosi. V razpravi so sodelovali vsi prisotni člani komisije in
predsednik RZS, ki so pozitivno ocenili poročilo in opravljeno delo komisije v letu 2008.
Ob obravnavi poglavja o literaturi je komisija sprejela pobudo, da bi Ribiški priročnik prejeli tudi aktivni
mladi ribiči, stari 15 in več let. Ribiške družine naj kupijo priročnik pri RZS in jih brezplačno podelijo
najbolj aktivnim mladim ribičem kot nagrado za njihovo delo v ribiški družini. Taka praksa naj velja za
vso novo ribiško literaturo, ki je po vsebini primerna za mlade ribiče.
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sklep 2:

a) Komisija potrjuje predloženo poročilo in realizacijo finančnega načrta komisije v letu 2008.
b) Poročilo se posreduje UO RZS, s priporočilom, da RZS prenese pobudo komisije v vse
ribiške družine.
ad 3

Obravnava in sprejem plana dela komisije za leto 2009
Plan dela komisije je predstavil predsednik komisije T. Kosi. V razpravi so sodelovali vsi člani komisije.
Člani komisije so se strinjali s predloženim planom dela komisije, predlagali pa so konkretizacijo in
spremembo 10. točke programa, in sicer je potrebno aktivnost planirati v mesecu septembru v RD
Koper. Dušan Peršič se je zadolžil, da se bo z vodstvom RD Koper dogovoril za organizacijo srečanja
mentorjev v Kopru. Stroške srečanja bodo sofinancirale RD v obliki kotizacije za svoje mentorje –
udeležence srečanja.
Antonija Sabotin Pečnik je opozorila na kratek rok za oddajo projekta na razpis Proteus. Komisija je za
to nalogo zadolžila sekretarja RZS, Marka Koračina.
Predloženi program se dopolni z novo točko: Aktivnim mladim ribičem je potrebno brezplačno
zagotavljati primerno novo ribiško literaturo. Kot prvo jim je potrebno zagotoviti Ribiški priročnik, nato pa
nove izdaje. Stroške literature za mlade ribiče naj zagotavljajo njihove matične RD.
V 7. točki programa ni določena lokacija 32. splošnega tabora mladih ribičev RZS. Predsednik RZS,
Borut Jerše, se je zavezal, da se bo pogovoril z vsemi RD v ZRD Gorenjske in skušal pridobiti
organizatorico tabora. V kolikor nobena RD iz Gorenjske ne bo prevzela organizacije tabora, se bo
predsednik dogovoril z vodstvom RD Črnomelj.
Po razpravi so člani komisije sprejeli
sklep 3:

Komisija je potrdila dopolnjeni program dela za leto 2009.
ad 4

Finančni plan komisije za delo z mladimi ribiči pri RZS v letu 2009.
Predsednik komisije je prisotne seznanil z osnutkom finančnega načrta komisije za leto 2009 in opozoril,
da prihodki niso usklajeni z vodstvo RZS, zato je predloženi finančni plan v fazi osnutka.
sklep 4:

Komisija je potrdila osnutek finančnega načrta za leto 2009.
ad 5

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

Ljutomer, 12. decembra 2008.
Zabeležil:
Anton KOSI

Predsednik komisije:
Anton KOSI, l.r.
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OPOMBA: Sekretar RZS objavi zapisnik na spletnih straneh zveze po verifikaciji na UO RZS.
Kopije zapisnika prejmejo: -

člani komisije,
člani UO,
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: 20. 3. 2009.
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