Ribiška zveza Slovenije

Leto 2011:

Tržaška cesta 134
1000 Ljubljana

ZAPISNIK
4. sestanka komisije RZS za promocijske aktivnosti v tem mandatu
Sestanek je bil v četrtek, 26. 9. 2013, z začetkom ob 12. uri v pisarni Lovske zveze
Slovenije v Ljubljani, Zupančičeva ulica 9.
Prisotni:
- k o m i s i j a : Milan BERLOT (predsednik komisije) ter člani: Borut JERŠE, Aleš MEZEK in
Srečko ŽERJAV;
- drugi vabljeni: Igor Miličić (sekretar RZS).
Opravičili:

- člani komisije: Branko VUKAN;
- drugi vabljeni: Miroslav ŽABERL (predsednik RZS)

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

Pregled zapisnika zadnjega sestanka in poročilo o realizaciji sklepov.
Obravnava in sprejem poročila o udeležbi na sejmih.
Aktivnosti komisije do konca leta 2013.
Obravnava predloga za ribiško uniformo.
Program dela komisije za leto 2014.
Razno.

Dnevni red je bil sprejet soglasno.

ad 1
Pregled zapisnika zadnjega sestanka in poročilo o realizaciji sklepov.
Predsednik Milan Berlot je podal poročilo o realizaciji sklepov 3,. sestanka komisije za
promotive aktivnosti. Realizirani so sklepi 5, 6,7, 8, 9 in 10. Pri sejmu EWF v Fürstenfeldu v
Nemčiji je bilo treba poročilo o sejmu dopolniti s podatki za RD Idrija o plačilu kotizacije. Pri
pripravi predloga za ribiško uniformo gre posebna zahvala Srečku Žerjavu.
Po razpravi je komisija sprejela
sklep 1: komisija soglasno sprejema poročilo o realizaciji sklepov 3. sestanka
komisije.
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ad 2
Obravnava in sprejem poročila o udeležbi na sejmih.
Povzetek razprave: B. Jerše je v poročilih predstavil realizacijo udeležbe RZS na sejmih.
S.Žerjav je predlagal planiranje stroškov RZS za prihodnje leto in s tem manjšo obremenitev
RD. Predlog predsednika komisije M. Berlota je, da se vsa tri poročila združi v eno in
posreduje UO RZS.
Po razpravi je komisija sprejela
sklep 2: komisija sprejema poročilo o udeležbi na sejmih in ocenjuje nastope kot zelo
uspešne.
sklep 3: kotizacija posameznih RD na sejmih je bila previsoka. Kotizacija za
soudeležbo RD v letu 2014 naj bi bila 300 eur za sejme v tujini in 100 eur na sejmih v
Sloveniji.
sklep 4: skupno poročilo o udeležbi RZS na ribiških sejmih 2013 s finančnim delom se
posreduje UO RZS.

ad 3
Aktivnosti komisije do konca leta 2013
Povzetek razprave: B. Jerše je predstavil možnost promocijske predstavitve ribolova v
Sloveniji ob tematskem srečanju EAA za delo z mladimi v Londonu. Predsednik komisije M.
Berlot je prebral mnenje predsednika RZS dr. M. Žaberla, glede predlaganih možnih dodanih
aktivnosti komisije. Komisija se je dotaknila tudi vprašanja usposabljanja ribiških vodičev. A.
Mezek je izpostavil interes turističnega sektorja na Bledu za sodelovanje in poudaril
možnost, da bi prek sponzorjev zmanjšali stroške predstavitve.
Po razpravi je komisija sprejela
sklep 5: komisija predlaga RZS, da se udeleži tudi promocijske predstavitve ribolova v
Sloveniji v Londonu.
sklep 6: komisija prosi predsednika RZS, da se v najkrajšem možnem času dogovori z
direktorjem ZZRS o pripravah na skupno promocijo v Londonu.
sklep 7: M. Berlot in B. Jerše se skupaj srečata s predsednikom komisije za
usposabljanje D. Vučkovićem in obravnavata predlog B. Jeršeta glede vprašanja
ribiških vodičev.

ad 4
Obravnava predloga za ribiško uniformo
Povzetek razprave: Predsednik komisije M. Berlot je povedal, da v 130-letni zgodovini
delovanja ribiška organizacija ni imela enotne ribiške uniforme, kljub nekaterim poskusom v
tej smeri. S. Žerjav je predstavil predlog ribiške uniforme, sestavljene iz svečanega in
športnega/letnega tipa. Komisija je v razpravi ugotovila nujnost ustreznega in enotnega
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opremljanja ribiških čuvajev v vseh RD. Pri vprašanju uniforme pa je ugotovljena prioriteta po
svečani ribiški uniformi.
Po razpravi je komisija sprejela
sklep 8: Pri čuvajskih službah posameznih RD se pridobi primere dobrih praks.
Ribiške čuvaje je potrebno postopno enotno opremiti.
sklep 9: ribiška uniforma naj bo svečana, v odtenku modre barve in sestavljena iz
obleke, srajce, kravate in klobuka, za čevlje in nogavice pa se predpiše uporabo črne
barve.

ad 5
Program dela komisije za leto 2014
Povzetek razprave: Potrebno je definirati cilje promocije RZS in opredeliti težišče promocije
ribištva znotraj Slovenije in v tujini. Komisija meni naj nastopanje na sejmih ostane v
pristojnosti RZS, vendar v tesnem sodelovanju z ZZRS, posameznimi RD, organizacijo
SPIRIT in drugimi zainteresiranimi organizacijami. Za reševanje problema povečanja števila
slovenskih ribičev komisija sicer ni pristojna, lahko pa prispeva k povečanju vključitve mladih
z ustreznim usposabljanjem funkcionarjev v RD. Dan slovenskih ribičev mora biti tematsko
naravovarstveno usmerjen, primerni so strokovni posveti za seznanjanje strokovne in širše
javnosti o ribiški problematiki.
Delovanje komisije bo usmerjeno na naslednja področja:
a – promocija ribištva in ribičev v slovenskem prostoru
b – promocija slovenskega ribištva v tujini
c – usposabljanje promotorjev za pridobivanje novih ribičev skupaj s člani komisije za
usposabljanje v okvirih RD in ZRD
Program aktivnosti na področju promocije sladkovodnega ribištva in turističnega ribolova v
letu 2014 naj bi zajemal naslednje aktivnosti:
1. organizacija dneva slovenskih sladkovodnih ribičev.
2. priprava prospekta o vlogi in delu RZS.
3. dograditev in obogatitev naše spletne strani v segmentu promocije sladkovodnega
sladkovodnega ribištva in turističnega ribolova, povezava tega dela z spletno
stranjo SPIRIT in v primeru skupnega interesa tudi z drugimi spletnimi stranmi,
ki promovirajo slovenski sladkovodni ribolov.
4. skupaj s komisijo za strokovno usposabljanje bomo pripravili izhodišča za pričetek
strokovnega usposabljanja ribiških vodičev.
5. skupaj s komisijo za strokovno usposabljanje bomo pripravili izhodišča za pričetek
strokovnega usposabljanja promotorjev v okviru RD in ZRD za pridobivanje novih
ribičev.
6. sodelovanje na specializiranih domačih sejmih: Alpe Adria Turizem v Ljubljani.
7. sodelovanje na ribiških sejmih v tujini: v Bernu, Celovcu in Fürstenfeldu pri Münchnu.
8. začetek priprave promocijskega filma o možnostih turističnega ribolova v Sloveniji
(en del materiala je že bil posnet za potrebe Svetovnega prvenstva v muharjenju in
ga bomo lahko uporabili).
9. priprava zgoščenke, na kateri bodo fotografije rek, ribolova in rib za
različne promocijske namene (posnetega materiala imamo že veliko).
10. organizacija obiskov in ribolova tujih novinarjev, ki pišejo za ribiške revije
organizacija različnih drugih oblik promocije sladkovodnega ribištva in turističnega
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ribolova.
Pri izvajanju promotivnih aktivnosti bomo nadaljevali tesno sodelovanje s Slovensko
turistično organizacijo SPIRIT, na naslednjih področjih:
- skupno sodelovanje na sejmih v tujini;
- skupna organizacija obiskov tujih novinarjev, ki pišejo za specializirane ribiške
revije;
- sodelovanje pri povezavi spletnih strani RZS in SPIRIT;
- ponatis obeh promotivnih brošur, ki smo jih izdali skupaj;
- snemanje skupnega promocijskega filma o turističnem ribolovu
v Sloveniji;
- sodelovanje na različnih drugih skupnih promotivnih aktivnostih.
Pri izvajanju promotivnih aktivnosti bomo nadaljevali tesno sodelovanje tudi z Zavodom za
ribištvo Slovenije na področjih:
- skupno sodelovanje na sejmih doma in v tujini ;
- skupna organizacija obiskov tujih novinarjev, ki pišejo za specializirane ribiške
revije;
- snemanje skupnega promocijskega filma o turističnem ribolovu
v Sloveniji;
- sodelovanje na različnih drugih skupnih promotivnih aktivnostih doma in v tujini.
Finančno vrednotenje aktivnosti na področju promocije sladkovodnega ribištva in ribolovnega
turizma v letu 2014
1. dan slovenskih ribičev – organizacija strokovnega posveta 1.500 EUR.
2. priprava prospekta RZS - 1.500 EUR.
3. sodelovanje na sejmu Alpe Adria Turizem v Ljubljani.
Na sejmu sodelujemo skupaj z Zavodom za ribištvo Slovenije in Zvezo za športni
ribolov na morju Slovenije.
Stroške ocenjujemo na 1.500 EUR. Dnevnice in potni stroški predstavnikov RZS, ki
bodo delali na sejmu oziroma sejem obiskali niso zajeti v zgornji oceni stroškov.
4. sodelovanje na sejmu Lov in ribolov v Bernu.
Na sejmu sodelujemo skupaj z Zavodom za ribištvo Slovenije. Po odbitku vseh
prihodkov (STO in RD) se ostanek stroškov sejma deli med RZS in ZZRS v razmerju
50:50.
Stroške RZS ocenjujemo na 5.500 EUR.
Stroški zajemajo: polovico stroškov ureditve in opreme razstavnega paviljona,
izdelave potrebnih napisnih tabel, pingvinov, stroške demonstracije vezave umetnih
muh, stroške organizacije posveta, reprezentanco. Dnevnice in potni stroški
predstavnikov RZS, ki bodo delali na sejmu oziroma sejem obiskali niso zajeti v
zgornji oceni stroškov.
Prihodek ocenjujemo na 2.100 EUR (prispevek STO 1.500, kotizacija 3 RD x 200
EUR).
5. sodelovanje na sejmu EWF v Fürstenfeldu pri Münchnu
Na sejmu sodelujemo skupaj z Zavodom za ribištvo Slovenije. Po odbitku vseh
prihodkov (STO in RD) se ostanek stroškov sejma deli med RZS in ZZRS v razmerju
50:50.
Stroške RZS ocenjujemo na 5.500 EUR.
Stroški zajemajo polovico stroškov ureditve in opreme razstavnega paviljona,
izdelave potrebnih napisnih tabel, pingvinov, prevoza materialov in opreme za
razstavni paviljon ter hrane in pijače na sejem, reprezentanco (načrtujemo večjo
pogostitev za agencije, novinarje in obiskovalce). Dnevnice in potni stroški
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predstavnikov RZS, ki bodo delali na sejmu oziroma sejem obiskali niso zajeti v
zgornji oceni stroškov.
Prihodek ocenjujemo na 2.700 EUR (prispevek STO 1. 500,kotizacija 4 RD x 300
EUR je 1.200 EUR).
6. priprava zgoščenke in promocijskega filma 3.000 EUR.
7. ostale aktivnosti 1.500 EUR
SKUPAJ: 20.000 EUR

Po razpravi je komisija sprejela

sklep 10: osnovni cilji za leto 2014
- promocija ribištva in ribičev v slovenskem prostoru
- promocija slovenskega ribištva v tujini
- usposabljanje promotorjev za pridobivanje novih ribičev skupaj s člani komisije za
usposabljanje v okvirih RD in ZRD
sklep 11: komisija predlaga UO RZS, da za realizacijo svojega promocijskega dela za
prihodnje leto potrebuje sredstva v višini 20.000 eur.
sklep 10: komisija predlaga, da se kot osrednji ribiški dogodek obeleži Dan slovenskih
ribičev, ki bi bil tretjo soboto v marcu, na njem pa se obravnava naravovarstvena
tematika.

ad 6
Razno
1. Predstavitev ribiški kviz.
M. Berlot je predstavil predlog ribiškega kviza v promocijske namene. Ribiški kviz bo kot
aplikacija dostopen po internetu.
sklep 11: kviz je dobrodošel, zelo uporaben in ga bomo vključili v program
predstavitve na domačih sejmih.
sklep 12: preveriti je potrebno možnost uporabe aplikacije Petra Valiča, ki jo je
pripravil za namen strokovnega usposabljanja v RZS, v povezavi z ribiškim kvizom.
2. Ponudba za filatelistično razstavo.
Komisija je obravnavala ponudbo za filatelistično razstavo na temo rib.
sklep 13: člani komisije so seznanjeni s ponudbo g. Toneta Petka.
3. Vprašanje ureditve ribiškega pogreba.
Komisija je obravnavala vprašanje ureditve ribiškega pogreba, ker to vprašanje ni primerno
rešenega. S. Žerjav je predstavil, kako se pri Lovski zvezi lotevajo problematike pogrebov.
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Člani komisije se strinjajo, da to vprašanje ne spada v okvir njenega delovanja, ampak v
okvir častnega odbora etičnega kodeksa.
sklep 14: Člani komisije se strinjajo, da spada vprašanje ribiškega pogreba v
pristojnost častnega odbora etičnega kodeksa RZS.

Promocijski material.
Komisija je obravnavala predlog predsednika RZS in vprašanja promocijskih daril. Komisija
je ugotovila potrebo po pripravi promocijske brošure (prospekta) o vlogi in delovanju RZS in
ugotovila potrebo, da jo takoj pripravimo. Komisija je ugotovila potrebo po različnih
promocijskih darilih ob različnih priložnosti, in se obenem opredelila za nabor daril za
priložnostno obdarovanje.
sklep 15: komisija je zadolžila A. Mezka, za pripravo predloga promocijske brošure.
sklep 16: komisija predlaga, da se naše tekmovalce opremi s kapo, brezrokavnikom,
polo majico in športnimi hlačami v nacionalnih barvah po standardih Olimpijskega
komiteja Slovenije. Konfekcijske številke posreduje predsednik TK po končani sezoni.
sklep 17: komisija bo na naslednji seji pripravila podrobnejši predlog nabora
promocijskih daril.
Vsi sklepi so bili sprejeti soglasno. Sestanek je bil končan ob 14.30 uri.
Ljubljana, 26.9. 2013.
Zabeležil:
Igor Miličić

Predsednik komisije:
Milan BERLOT
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