Ribiška zveza Slovenije
Tržaška cesta 134
1000 Ljubljana

Leto 2011:

ZAPISNIK
9. sestanka komisije RZS za promocijske aktivnosti v tem mandatu
Sestanek je bil v torek, 18. 11. 2014, z začetkom ob 16.00 uri v pisarni Ribiške zveze Slovenije v
Ljubljani, Tržaška cesta 134, Ljubljana.
Prisotni:
- k o m i s i j a : Milan BERLOT (predsednik komisije) ter člani: Borut JERŠE, Aleš MEZEK,.
- drugi vabljeni:
Opravičili:

- člani komisije:, Branko VUKAN, Srečko ŽERJAV
- drugi vabljeni: dr, Miroslav ŽABERL (predsednik RZS), Igor Miličić (sekretar RZS).

SKLEPČNOST: Od petih so prisotni trije člani komisije. Sestanek je sklepčen.
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Potrditev zapisnika zadnje seje.
Ribiški kroj.
Ribiški koledar 2015.
Vsebina nastopa RZS na sejmu Alpe-Adria Turizem 28.-31. januarja 2015 v Ljubljani.
Vsebina nastopa RZS na sejmu LOV 17.-19. aprila 2015 v Gornji Radgoni.
Priprava zloženke za animacijo mladih ribičev.
Nastop RZS na sejmih v tujini v letu 2015.
Priprava posveta o pomenu promocije ribištva za vodstva RD.

Dnevni red je bil sprejet soglasno.
ad 1
Potrditev zapisnika zadnje seje
Po razpravi je komisija sprejela
sklep 1: komisija soglasno sprejema in potrjuje zapisnik pretekle seje s poročilom o realizaciji
sprejetih sklepov.
sklep 2: v skladu z višino odobrenih sredstev s strani UO RZS bo komisija realizirala svoje
naloge za prihodnje leto.
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ad 2
Ribiški kroj – priprava podlage za UO RZS.
Predsednik komisije M. Berlot je v živo predstavil članom komisije ribiški kroj (obleke in suknjič).
Komisija je sprejela
sklep 2: komisija se je s predstavljenim osnutkom kroja strinjala in ga predlaga kot svečan
ribiški kroj.
sklep 3: predsednik M. Berlot predstavi osnutek ribiškega kroja – obleko na prihajajoči seji UO
RZS. Sekretar I. Miličić pripravi slikovno gradivo krojev za omenjeno sejo.

ad 3
Ribiški koledar 2015.
Po razpravi je komisija sprejela
sklep 4: naroči tiskanje 500 kosov ribiškega koledarja z delitvijo: 250 kosov z logotipom RZS in
250 kosov brez logotipa RZS.
sklep 5: obvestilo o izdelavi ribiškega koledarja mora strokovna služba RZS posredovati ribiškim
družinam do konca meseca oktobra .
ad 4
Vsebina nastopa RZS na sejmu Alpe-Adria Turizem 28.-31. januarja 2015 v Ljubljani.
Sprejeti so bili
sklep 6: za celovito izvedbo razstave je zadolžen član komisije Borut Jerše.
sklep 7: osnovna tema sejemske predstavitve RZS bo ohranjanje avtohtonih vrst rib in promocija
ribolova med mladimi. Sejemska postavitev iz Celovca se uporabi za oba sejma – Alpe Adria in
G. Radgona.
sklep 8: k sodelovanju na sejmu se povabi vse RD brez plačil kotizacije. Povabi se tudi
predstavnike HŠRS iz R Hrvatske.
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ad 5
Vsebina nastopa RZS na sejmu LOV 17.-19. aprila 2015 v Gornji Radgoni.
Po razpravi je bil sprejet
sklep 9: pozove se predsednika TPK B. Zorka, da prikaže kastinške prvine sejemskim
obiskovalcem in T. Petka da predstavi filatelistično razstavo »Ribe na znamkah«.
ad 6
Priprava zloženke za animacijo mladih ribičev.
sklep 10: komisija podpira izdelavo zloženke za mlade ribiče. Za koordinacijo priprave zloženke s
komisijo za delo z mladimi se zadolži sekretarja RZS.

ad 7
Nastop RZS na sejmih v tujini v letu 2015.
Po krajši razpravi so člani komisije sprejeli
sklep 11: RZS bo kot partner v sodelovanju z ZZRS kot nosilcem, nastopil na sejmih v tujini
(Muenchen, St. Ettienne). K sodelovanju na sejmih se povabi čim več RD.

ad 8
Priprava posveta o pomenu promocije ribištva za vodstva RD.
Po krajši razpravi so člani komisije sprejeli
sklep 12: gradivo za posvet bodo člani komisije v pisni obliki pripravili do konca januarja 2015.
Vsi sklepi so bili sprejeti soglasno. Sestanek je bil končan ob 11.45 uri.
Ljubljana, 19.11. 2014.
Zabeležil:
Aleš MEZEK

Predsednik komisije:
Milan BERLOT
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