Ribiška zveza Slovenije

Leto 2011:

Tržaška cesta 134
1000 Ljubljana

ZAPISNIK
3. sestanka komisije RZS za promotivne aktivnosti
v tem mandatu
Sestanek je bil v torek, 04.06 2013, z začetkom ob 14. uri v prostorih Ribiške zveze Slovenije,
Ljubljana, Tržaška 134.
Prisotni:
- k o m i s i j a : Milan BERLOT (predsednik komisije) ter člani: Borut JERŠE in Srečko ŽERJAV;
- drugi vabljeni: Peter Solar;
Opravičili:

- člani komisije: Branko Vukan in Aleš Mezek
- drugi vabljeni: dr. Miroslav ŽABERL (predsednik RZS)

SKLEPČNOST: Od petih so bili prisotni trije člani komisije. Sestanek je bil sklepčen.
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.

Pregled zapisnika zadnjega sestanka in poročilo o realizaciji sklepov.
Analiza udeležbe na sejmih, skupaj s finančnim poročilom.
Predlog nabora promocijskega materiala.
Udeležba na sejmih v letu 2014
Razno.

Dnevni red je bil sprejet soglasno.
ad 1
Pregled zapisnika prejšnjega sestanka in poročilo o realizaciji sklepov
Predsednik Milan Berlot je podal poročilo o realizaciji sklepov 2. sestanka komisije za promotivne
aktivnosti. Izmed sprejetih sklepov niso v celoti realizirani sklepi 16 (zgoščenka), 17 in 18 (ribiška
uniforma, o čemer pa bodo člani več govorili pod točko razno.
sklep 1:

Komisija sprejema poročilo o realizaciji sklepov 2. sestanka komisije za promotivne
aktivnosti.

ad 2
Analiza udeležbe na sejmih, skupaj s finančnim poročilom.
Povzetek razprave: B. Jerše predstavi okvirne stroške na sejmih Alpe Adria, Gornji Radgoni in Nemčiji.
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Po razpravi je komisija sprejela
sklep 2:

Predsednik komisije posreduje analizo udeležbe na sejmih s finančnim poročilom v
obravnavo UO

Sklep 3: Komisija ugotavlja, da so vsi sejmi izpolnili pričakovanja.
sklep 4:

Računovodstvo RZS v skladu z dogovorom pripravi specifikacijo stroškov in
prihodkov po posameznih sejmih do 07.06.2013

ad 3
Predlog nabora promocijskega materiala.
Povzetek razprave: želja tekmovalne komisije, da bi vodstva reprezentanc in tekmovalce ustrezno
opremili in jim ponudili artikle s katerimi bi promovirali slovensko ribištvo. Pripravljen je pregled artiklov,
želimo pa še enotna tekmovalna oblačila, ki bodo v načelu skladna s »SLOVENSKIMI ŠPORTNIMI
BARVAMI«
Po razpravi je komisija sprejela
sklep 5: Komisiji je potrebno takoj posredovati točne podatke o količini promocijskih artiklov
(značke, zastavice, brošure, nalepke in našitki), ki so na zalogi.
sklep 6: Nabor promocijskih artiklov mora komisija določiti in ovrednotiti do konca junija.
Denarja za te namene iz naslova promotivnih aktivnosti v letošnjem letu ni več na razpolago, če
pa se najde rezervo, se gre v nabavo zastavic (posodobitev oblike) in značk.
sklep 7: Kaj so športna oblačila, s katerimi bomo opremljali reprezentance, določi komisija v
sodelovanju s tekmovalno komisijo najkasneje do izdelave finančnega načrta za leto 2014.

ad 4
Udeležba na sejmih v letu 2014
Predsednik Milan Berlot je predlagal, da začnemo priprave za sejme v letu 2014. Predlaga udeležbo na
sejmu Alpe Adria od 30.01. do 02. februarja in v Celovcu v mesecu marcu. Oba sejma sta nam blizu,
potrebno pa je oceniti še stroške.
Po razpravi je komisija sprejela
sklep 8: Na ZZRS je potrebno ugotoviti njihov interes do nastopanja na sejmih v letu 2014 in
možnosti skupnega nastopanja - Jerše
sklep 9: Komisija predlaga, da se udeležimo vsaj sejmov v Ljubljani in Celovcu, kjer je potrebno
še oceniti višino stroškov, po možnosti pa tudi v Furstenfeldu. Predlog finančne konstrukcije za
vse sejme pripravi Jerše do konca avgusta 2013.
ad.5
V zvezi z izdelavo uniforma so člani sprejeli
2/3

sklep 10: Komisija pripravi za odločanje na seji UO predlog sestave svečane (letno – zimska),in
športne uniforme z dodatkom za ribiške čuvaje. Predlog pripravita Berlot in Žerjav po vzoru
Lovske zveze Slovenije.
Člani komisije so se seznanili z dopisom predsednika RD Celje o možnosti filatelistične razstave na
temo ribjega življa, kar ponuja Zvone Petek. Na to temo ni sprejela nobenega sklepa.
Pod to točko ni bilo nobenih sklepov.
Vsi sklepi so bili sprejeti soglasno. Sestanek je bil končan ob 15.45 uri.

Ljubljana, 04.06 2013.
Zabeležil:
Peter Solar

Predsednik komisije:
Milan BERLOT

OPOMBA: Sekretar RZS objavi zapisnik na spletnih straneh zveze po njegovi obravnavi 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 obravnave zapisnika na seji UO RZS: ____________. 2013.
-

Po obravnavi na seji UO RZS sekretar RZS objavi zapisnik na spletni strani RZS
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