Zapisnik s sestanka komisije RZS za promotivne aktivnosti (KPA),
ki se je sestala dne 22. 10. 2012

Ribiška zveza Slovenije

Leto 2011:

Tržaška cesta 134
1000 Ljubljana

ZAPISNIK
1. sestanka komisije RZS za promotivne aktivnosti
v tem mandatu
Sestanek je bil v ponedeljek, 22. oktobra 2012, z začetkom ob 14. uri v pisarni Ribiške zveze
Slovenije, Ljubljana, Tržaška cesta 134.
Prisotni:
- k o m i s i j a : Milan BERLOT (predsednik komisije) ter člana: Borut JERŠE in Srečko ŽERJAV;
- drugi vabljeni: dr. Miroslav ŽABERL (predsednik RZS);
Opravičili:

- člani komisije: Aleš BREZAVŠČEK in Branko VUKAN;
- drugi vabljeni: /.

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

Konstituiranje komisije.
Smernice za delo komisije v mandatu 2012 – 2017.
Sprejem predloga programa o delu komisije v letu 2012.
Razno.

Dnevni red je bil sprejet soglasno.
ad 1
Konstituiranje komisije.
Predsednik Milan Berlot je obvestil prisotne člane komisije, da je UO RZS na seji 4. oktobra imenoval
komisijo za promotivne aktivnosti v sestavi: Milan Berlot, predsednik, člani: Aleš Brezavšček, Borut
Jerše, Branko Vukan in Srečko Žerjav. Predstavil je vse udeležence sestanka in opravičil Aleša
Brezavščka in Branka Vukana. Prisotni so bili trije od petih članov in sestanek je bil sklepčen. Člane
komisije je pozdravil predsednik RZS dr. Miroslav Žaberl in v kratkem predstavil njegov pogled na delo
komisij v novem mandatu.
sklep 1:

Komisija je konstituirana.

ad 2
Smernice za delo komisije v mandatu 2012 – 2017.
Predlog smernic je pripravil predsednik Milan Berlot in jih predstavil članom komisije.
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Povzetek razprave:
-

Predsednik RZS dr. Miroslav Žaberl je v kratkem predstavil njegov pogled na delo komisij v novem
mandatu. Poudaril je, da mora biti cilj, da se Slovenija predstavi navzven kot urejena ribolovna
destinacija in opozoril na nujnost seznanitve RD z vsemi aktivnostmi RZS, tudi na področju
promocije sladkovodnega ribolova in ribolovnega turizma. Povedal je, da še pred koncem leta
načrtuje srečanje vseh predsednikov RD, na katerem jih bomo seznanili z načrtovanimi aktivnostmi
UO in od njih pridobili povratne predloge in verifikacijo načrtovanih nalog. Povedal je, da bo
komisija za usposabljanje pripravila več izobraževalnih panelov na različne teme, zanimive za RD.
Pozval je tudi komisijo za promotivne aktivnosti, da razmisli o vključitvi določenih tem v ta sklop.
Člani so se z predlogom strinjali.

-

Predsednik Milan Berlot je poudaril, da je za uspešno delo komisije nujno, da animiramo RD, jih
seznanimo z načrti komisije in pritegnemo k sodelovanju. Poleg tega je zelo pomembno, da
nadaljujemo tesno sodelovanje pri izvedbi delov programa, posebno sejemskih nastopov z STO,
Zavodom za ribištvo Slovenije in zainteresiranimi delovnimi organizacijami.

-

Srečko Žerjav je predlagal, da se z predsedniki organizira posvet na določeno temo, ter tako
pridobi njihovo sodelovanje.

-

V razpravi so bili prisotni enotnega mnenja, da je promocija ribolovnega turizma pomembna za vse
RD, saj po eni strani odprtost do turističnega ribolova določa ZSRib, pomembna pa je tudi za
dodaten prihodek RD od ribolovnih dovolilnic. To bi bilo potrebno zapisati tudi v uvod Smernic za
delo komisije v mandatu 2012 – 2017.

-

Predsednik Milan Berlot je predlagal, da komisiji za strokovno usposabljanje predlagamo, da
skupaj pripravimo program strokovnega usposabljanja ribiških vodičev in izpitov zanje. Člani so se
z predlogom strinjali. Predlagal je tudi, da damo v plan protokolarni ribolovni dan in pripravo
promocijskih daril.

-

Dogovorjeno je bilo, da predsednik Milan Berlot in Borut Jerše pripravita predlog vključitve vseh
podanih predlogov v Smernice za delo komisije v mandatu 2012 – 2017.

Po razpravi je komisija sprejela
sklep 2:

Komisija sprejema predlog smernic dela za mandat 2012 – 2017 s tem, da se vanje vnesejo
predlogi iz razprave

sklep 3: Komisija predlaga komisiji za strokovno usposabljanje, da obe komisiji skupaj pripravita
program strokovnega usposabljanja ribiških vodičev in izpitov zanje.

ad 3
Program promotivnih aktivnosti v letu 2012
Predlog programa je pripravil predsednik komisije Milan Berlot in ga predstavil članom.
Povzetek razprave:
V razpravi so prisotni ugotovili, da je program realen in ga je treba izpeljati.
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Po razpravi je komisija sprejela:
sklep 4:

Komisija sprejme program aktivnosti za leto 2012.

ad 4
Predlog programa promotivnih aktivnosti v letu 2013
Predlog programa je pripravil predsednik komisije M. Berlot in ga predstavil članom.
Povzetek razprave:
Člani so se strinjali, da je predlagani program dober okvir za promotivne aktivnosti RZS v letu 2013.
Nujno pa je potrebno takoj finančno ovrednotiti vse načrtovane naloge in jih razvrstiti po prioriteti.
Predlog pripravita predsednik Milan Berlot in Borut Jerše.
Po razpravi je komisija sprejela
sklep 5:

Komisija sprejme program aktivnosti za leto 2013, s tem, da jih razvrsti po prioriteti in
finančno ovrednoti.
ad 5

Razno
Predsednik Milan Berlot je seznanil člane komisije z razgovori s predstavniki Pomurskega sejma iz
Gornje Radgone, ki so bili istega dne ob 13. uri in na katerih so le-ti predstavili Lovsko ribiški sejem, ki
bo od 19. do 21. aprila 2013 v Gornji Radgoni in povabili RZS, da na njem sodeluje.
V okviru te točke dnevnega reda komisija ni sprejela nobenega sklepa.

Vsi sklepi so bili sprejeti soglasno. Sestanek je bil končan ob 1530.

Ljubljana, 22. oktober 2012.
Zabeležil:
Borut JERŠE

Predsednik komisije:
Milan BERLOT, l.r.
(e-potrditev: 13.11.2012)

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.
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Datum verifikacije zapisnika na seji UO RZS: ____________. 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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