Zapis korespond. sestanka komisije za priznanja v sladkovodnem ribištvu (KPR),
20. 05. 2011

Ribiška zveza Slovenije

Leto 2011:

Tržaška cesta 134
1000 Ljubljana

ZAPIS
5. (korespon.) sestanka komisije RZS za priznanja v ribištvu

v tem mandatu
- komisija:

predsednik Borut JERŠE ter člana: Marjan AHČAN in Peter SOLAR;

ad 1
Obravnava prispelih vlog.
Po pregledu predlogov so člani komisije sprejeli:
sklep 1:

Komisija predlaga, da UO RZS potrdi predloge za podelitev priznanj naslednjim članom RD:

 Ribiška družina Koper – (10.05.2011)
a) v pristojnosti RD:
–

znak za ribiške zasluge:

/,

b) v pristojnosti komisije RZS:
–
–
–

znak Mladi ribič:
/,
red za ribiške zasluge III. stopnje: Žarko DOLINAR, Denis OBAD, Jovo SAVIČ in Vid VOJSKA;
red za ribiške zasluge II. stopnje: Anton MALC, Karol PETROVČIČ in Bojan ŠTEFANIČ;

c) v pristojnosti UO RZS:
–
–
–
–
–

red za ribiške zasluge I. stopnje:
plaketa RZS:
plaketa Ivana Franketa:
jubilejna listina:

/,
Alojz BIZJAK, Savo BRATOŽ in Anton TROHA;
/,
Anton MALC – 30 let in RD Koper – 50 let delovanja.
/.

Ljubljana, dne 20. 5. 2011.
Zabeležil:
Marko KORAČIN

Predsednik komisije:
Borut JERŠE
(datum potrditve: 27. 5. 2011)

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,
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- arhiv RZS.
Zapis prejemnikov po elektronski pošti je v arhivu RZS.
Datum verifikacije zapisnika na seji UO RZS: 27. 5. 2011.
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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