Zapisnik sestanka komisije za delo z mladimi ribiči (DMR),
ki je bil dne 17. 2. 2009

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
7. sestanka komisije RZS za delo z mladimi ribiči
Sestanek je bil na sedežu RZS v torek, 17. februarja 2009, 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), Matej BOŽIČ (vodja muharskega tabora
JAVORNIŠKI ROVT 2009) in Marko KORAČIN (sekretar 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.
6.
7.

Pregled zapisnika prejšnjega sestanka komisije in poročilo o realizaciji sklepov.
Obravnava in potrditev programa dela komisije za leto 2009.
Obravnava in sprejem programa muharskega tabora »Javorniški Rovt 2009«.
Priprava na splošni tabor mladih ribičev »Črnomelj 2009«.
Program usposabljanja mentorjev mladih ribičev.
Priprava na sejem lova in ribolova v Gornji Radgoni.
Razno.

Dnevni red je bil soglasno sprejet.
ad 1
Pregled zapisnika prejšnjega sestanka komisije in poročilo o realizaciji sklepov
Pregled je opravil predsednik A. Kosi. Po pregledu zapisnika in realizaciji sklepov so člani komisije
sprejeli
sklep 1:

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

sklep 2:

A. Sabotin Pečnik pošlje na RZS vzorec pobude o razpisu raziskovalne naloge za osnovne
šole. Sekretar M. Koračin na tej podlagi pripravi uradni predlog in ga pošlje reviji Proteus v
objavo.

sklep 3:

Komisija potrjuje predlog mag. Andreja Janca in nabavi en komplet francoskih igralnih kart z
motivi ribištva.
ad 2

Obravnava in potrditev programa dela komisije za leto 2009
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Predlog je podal predsednik komisije T. Kosi. V razpravi so sodelovali prisotni člani komisije in
predsednik RZS, ki so pozitivno ocenili predlog ter predlagali naslednji dopolnitvi oz. spremembi:
 Doda se sodelovanje komisije na sejmu lova in ribolova v Gornji Radgoni, ki bo od 17. do 19. aprila
2009.
 Srečanje mentorjev mladoletnega članstva v Kopru bo septembra (12. ali 19.) in ne novembra.
Po razpravi je komisija sprejela
sklep 4:

Komisija potrjuje dopolnjeni program svojega dela v letu 2009 z dopolnitvijo in spremembo iz
razprave.
ad 3

Obravnava in sprejem programa muharskega tabora »Javorniški Rovt 2009«
Osnutek programa je pripravil vodja tabora M. Božič. Na sestanku je podal še nekaj ustnih pojasnil. Na
taboru bodo kot običajno sodelovali člani muharske vezalske komisije RZS in posamezni drugi vezalci
umetnih muh.
Po razpravi so člani komisije sprejeli
sklep 5:

Komisija potrjuje program muharskega tabora 'JAVORNIŠKI ROVT 2009'.

sklep 6:

Kotizacija za udeležence je 50 € na osebo. Znesek je za pokritje štirih obrokov prehrane na
dan ter za nastanitev, če udeleženec prinese s seboj posteljnino. Če posteljnino ponudi
CŠOD je kotizacija višja za 5 €.

sklep 7:

Na tabor RZS povabi vezalca Mileta Kerkeza in Jovana Deliča iz Bosne ter urednika revije
Mušičar Ivana Korhnerja in njegove novinarske sodelavce iz Srbije.

sklep 8:

Vabljenim RZS zagotovi: bivanje v Sloveniji in prehrano, stroške prevoza pa krijejo sami.
ad 4

Priprava na splošni tabor mladih ribičev »Črnomelj 2009«
Osnutek programa je predstavil vodja tabora B. Spasojevič. RD Črnomelj ima še nekaj dilem, zato pisni
osnutek še ni pripravljen. v razpravi, ki je sledila, so bile dileme odpravljene, komisija pa je sprejela
sklep 9:

Komisija potrjuje teze za vsebinski program splošnega tabora mladih ribičev »Črnomelj
2009«.

sklep 10: Vodja tabora B. Spasojevič poskrbi, da RD čim prej pripravi pisni osnutek za program
tabora.
ad 5
Program usposabljanja mentorjev mladih ribičev.
V dogovoru s komisijo za usposabljanja v sladkovodnem ribištvu je bil sprejet dogovor, da RZS razpiše
tudi letos seminar za mentorje mladoletnega članstva ribiških družin. Dogovorjeno je bilo, da bo seminar
11. 4. 2009 v dvorani ZRD Ljubljana v Povodju.
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V razpravi, ki je sledila, pa je bilo ugotovljeno, da je tega dne velikonočna sobota. Zaradi tega je
komisija z večino glasov sprejela
sklep 11: Seminar za mentorje mladoletnemu članstvu komisija prestavlja na 18. april 2009. Spremeni
se tudi lokacijo seminarja; tega dne bodo predavanja v Gornji Radgoni v prostorih
tamkajšnje Ljudske univerze.
ad 6
Priprava na sejem lova in ribolova v Gornji Radgoni.
Na predlog predsednika RZS B. Jeršeta se bo v sejemsko dogajanje aktivno vključila tudi komisija.
Predsednik komisije T. Kosi v tem smislu predlaga:
 na stojnici RZS bo komisija pripravila animacijske dogodke (tekmovanja v kartanju s kartami, ki
imajo upodobljeno ribiško tematiko),
 sodeloval bo član komisije M. Šircelj z demonstracijskim vezanjem umetnih muh za ciprinidne vrste
rib,
 razpis natečaja za likovna in literarna dela s področja sladkovodnega ribištva za OŠ Pomurja, ki ga
pripravi komisija RZS za delo z mladimi ribiči,
 predstavitev rib reke Mure in mrtvic ob njej,
 na stojnici bomo delili anketne lističe o ribolovu ter uspešne reševalce nagradili s simboličnimi
nagradami (drobni ribiški material),
 razdeljevali bomo pristopne izjave za včlanitev v ribiške družine,
 na stojnici bo prvi dan sejma razglasitev rezultatov natečaja za likovna in literarna dela učencev
osnovnih šol Pomurja na temo ribolov in podelitev nagrad najuspešnejšim avtorjem.
Predlog T. Kosija je podprl predsednik RZS B. Jerše in predlagal dopolnitev, o kateri se je načelno
dogovoril s sekretarjem MOP dr. Mitjo Bricljem. Na stojnici bi namreč lahko sodelovalo tudi ministrstvo s
predstavitvijo eno od svojih aktivnosti.
Po razpravi so člani komisije sprejeli
sklep 12: Stojnica RZS na radgonskem sejmu bo prilagojena vsebini dogajanja na njej.
sklep 13: Dva dni bo na stojnici sodeloval član komisije M. Šircelj ter prikazoval vezanje umetnih muh.
RZS mu krije stroške bivanja ter prevoza na sejem in nazaj.
sklep 14: T. Kosi pripravi natečaj za pomurske šole in v njej prestavi aktivnosti, ki bodo potekale na
stojnici RZS ter povabi šole, da sodelujejo v natečaju.
ad 7
Razno.
 Naslednji sestanek komisije
T. Kosi bo sklical sestanek komisije po prejemu informacije, da je RD Črnomelj pripravila finančno
ovrednoten program splošnega tabora.
Brez razprave so člani komisije sprejeli
sklep 15: Naslednji sestanek komisije bo v začetku maja.
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Razen 11. so bili vsi sklepi sprejeti soglasno.
Sestanek je bil končan ob 17. uri.
Ljubljana, dne 23. 3. 2009.
Zabeležil:
Marko KORAČIN

Predsednik komisije:
Anton KOSI, l.r.
(e- potrditev zapisnika: 27. 3. 2009)

OPOMBA: Sekretar RZS objavi zapisnik na spletnih straneh zveze po verifikaciji na UO RZS.
Kopije zapisnika prejmejo: -

člani komisije,
drugi udeleženci sestanka,
člani UO,
v zapisniku zadolženi posamezniki,
arhiv RZS.

Obvestilo o objavi na spletnih straneh prejmejo:
- udeleženci sestanka,
- člani UO RZS,
- člani NO RZS,
- vse RD, ki uporabljajo e- pošto.
Zapis prejemnikov po elektronski pošti je v arhivu RZS.
Datum verifikacije zapisnika na seji UO: 23. maj 2009.
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