Zapisnik s sestanka komisije RZS za delo z mladimi ribiči (DMR),
ki se je sestala dne 20. 2. 2012

Ribiška zveza Slovenije

Leto 2011:

Tržaška cesta 134
1000 Ljubljana

ZAPISNIK
17. sestanka komisije RZS za delo z mladimi ribiči
v tem mandatu
Sestanek je bil v ponedeljek, 20. februarja 2012, z začetkom ob 10. uri v pisarni Ribiške zveze
Slovenije, Ljubljana, Tržaška cesta 134.
Prisotni:
- k o m i s i j a : Anton KOSI (predsednik komisije) ter člani: Milan KOJC, Drago ORNIK, Antonija
SABOTIN PEČNIK, Dušan PERŠIČ, Martin ŠIRCELJ in Boro SPASOJEVIČ;
- drugi vabljeni: Marko KORAČIN (sekretar RZS).
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.

Pregled in obravnava zapisnika prejšnjega sestanka komisije ter poročilo o realizaciji sklepov.
Dopolnitev poročila o delu komisije v letu 2011.
Plan dela komisije v letu 2012.
Razpis muharskega tabora 'LJUBNO 2012'.
Seminar za mentorje mladih ribičev.
Predstavitev otroške igrice 'Spoznajmo slovenske sladkovodne ribe'.
Razno.

Dnevni red je bil sprejet soglasno.

ad 1
Pregled in obravnava zapisnika prejšnjega sestanka komisije ter poročilo o realizaciji sklepov.
Pregled je opravil predsednik komisije A. Kosi. Realizirani so bili vsi sklepi.
sklep 1:

Komisija potrjuje zapisnik prejšnjega sestanka in poročilo o realizaciji sklepov.

ad 2
Dopolnitev poročila o delu komisije v letu 2011.
Dopolnitev je pripravil predsednik komisije A. Kosi. Prvo verzijo je komisija obravnavala oktobra 2011.
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Po razpravi so člani komisije sprejeli
sklep 2:

Komisija potrjuje dopolnjeno poročilo o delu komisije v letu 2011.

ad 3
Plan dela komisije v letu 2012.
Plan je dopolnjen s srečanjem mladih ribičev, ki bo ob ribniku Preserje (RD Šempeter). Termin je treba
še dogovoriti.
Po razpravi so člani komisije sprejeli
sklep 3:

T. Kosi, D. Ornik in M. Kojc se dogovorijo o datumu srečanja, ki bo v drugi polovici avgusta
2012.

ad 4
Razpis muharskega tabora 'LJUBNO 2012'.
Na letošnjem muharskem taboru ne bo tekem za državno prvenstvo v LRM. D. Ornik je za sodelovanje
zaprosil oddelek Slovenske vojske, ki bo predstavila življenje v naravi, postavljanje in vzdrževanje
bivaka ip.. Predstavitve orožja ne bo.
Po temeljiti razpravi o programu, vabljenih demonstratorjih vezanja muh, kotizaciji itn. je komisija
sprejela
sklep 4:

V predstavitev vezanja umetnih muh se povabi pretežno tiste mentorje mladoletnih
udeležencev, ki so tudi vezalci muh. Če teh ne bo dovolj se k sodelovanju povabi člane
muharske vezalske komisije.

sklep 5:

Minimalno število mladoletnih udeležencev tabora, za katere skrbi en mentor je dva. En
mentor sme skrbeti za največ štiri mladoletne udeležence.

ad 5
Seminar za mentorje mladih ribičev.
Kandidati prejmejo pred začetkom seminarja nekatere od naslednjih publikacij: Brošura Mladi ribič (RZS,
2008, 2011), Brošura Od izvira do morja (RZS, 2011), Muharski priročnik za mlade ribiče (RZS, 2011), Priročnik
za usposabljanje ribiških pripravnikov (RZS, 2008), Zgoščenka: Ribe v slovenskih vodah (RZS in TMS, 2006),
Zgoščenka: Strokovne podlage za delo mentorjev v OŠ (RZS 2011) oz. Otroška igrica Spoznavajmo slovenske
sladkovodne ribe (RZS 2011).
Po razpravi so člani komisije sprejeli

sklep 6:

Komisija potrjuje razpis seminarja. Literaturo, ki jo udeleženci prejmejo na začetku seminarja
se navede v razpis.
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ad 6
Predstavitev otroške igrice 'Spoznajmo slovenske sladkovodne ribe'.
Igrica ni namenjena samo najmlajši populaciji ribičev, pač pa tudi starejšim in tudi nečlanom. V pomoč
bo tudi ribiškim pripravnikom, saj je na ribiških izpitih opazno zelo pomanjkljivo prepoznavanje rib.
Igrico ponuditi tudi osnovnim šolam.
sklep 7:

Po določitvi cene strokovna služba RZS razpošlje vzorec ribiškim družinam v promocijske
namene.

ad 7
Razno
 Naslednji sestanek komisije
Brez razprave so člani komisije sprejeli
sklep 8:

Naslednji sestanek komisije bo 19. maja 2012 ob 10. uri v Ljubnem.

Vsi sklepi so bili sprejeti soglasno. Sestanek je bil končan ob 1230.

Ljubljana, 20. februar 2012.
Zabeležil:
Marko KORAČIN

Predsednik komisije:
Anton KOSI, prof.

OPOMBA: Sekretar RZS objavi zapisnik na spletnih straneh zveze po njegovi verifikaciji na seji UO.
Po verifikaciji predsedujočega kopije zapisnika v e- verziji prejmejo:
- člani komisije,
- člani UO,
- v zapisniku zadolženi posamezniki,
- arhiv RZS.
Zapis prejemnikov po elektronski pošti je v arhivu RZS.
Datum verifikacije zapisnika na seji UO RZS: 21. 3. 2012.
Po verifikaciji na seji UO RZS sekretar RZS M. Koračin objavi zapisnik na spletni strani RZS, obvestilo o objavi pa
prejmejo: - člani komisije,
- morebitni drugi udeleženci sestanka,
- člani UO,
- člani NO RZS,
- vse RD.
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