Ribiška zveza Slovenije
Tržaška cesta 134
1000 Ljubljana

Leto 2011:

ZAPISNIK
10. sestanka komisije RZS za promocijske aktivnosti v tem mandatu
Sestanek je bil v četrtek, 12. 2. 2015, z začetkom ob 11.00 uri v pisarni Lovske zveze Slovenije v
Ljubljani, Zupančičeva cesta 9, Ljubljana.
Prisotni:
- k o m i s i j a : Milan BERLOT (predsednik komisije) ter člani: Borut JERŠE, Aleš MEZEK, Srečko
ŽERJAV.
- drugi vabljeni: Igor MILIČIĆ (sekretar).
Opravičili:

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

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

Pregled zapisnika zadnjega sestanka in poročilo o realizaciji sklepov.
Analiza nastopa RZS na sejmu ALPE-ADRIA Turizem in prosti čas.
Nastop RZS na sejmu v Saint Etiennu.
Vsebina nastopa RZS na sejmu LOV IN RIBOLOV 17. - 19. aprila 2015 v Gornji Radgoni.
1. mednarodna konferenca o športnem turizmu.
Posvet o promociji ribištva s Predsedniki RD.
Ribiški kroj (svečani, športni).
Razno.

Dnevni red je bil sprejet soglasno.
ad 1
Pregled zapisnika zadnjega sestanka in poročilo o realizaciji sklepov.
Predsednik komisije M. Berlot je članom predstavil zapisnik in poročilo o realizaciji sprejetih sklepov. Po
razpravi je komisija sprejela
sklep 1: komisija soglasno potrjuje zapisnik pretekle seje s poročilom o realizaciji sprejetih
sklepov.
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ad 2
Analiza nastopa RZS na sejmu ALPE-ADRIA Turizem in prosti čas.
Predsednik komisije M. Berlot je predstavil članom komisije kratko analizo sejemskega nastopa. Vsi
prisotni so ugotovili, da je bil nastop uspešen, tudi zaradi inovativne in zanimive nove teme – Urbani
ribolov. Nastop RZS je po zbranih informacijah, doživel pozitiven sprejem med obiskovalci.
Komisija je sprejela
sklep 2: komisija ocenjuje, da je bil sejemski nastop RZS na sejmu Alpe Adria Turizem zelo
uspešen. Komisija ocenjuje da je bil dosežen tudi dober medijski odziv tega nastopa.
sklep 3: komisija predlaga, da se reprezentančne stroške sejemske udeležbe pokrije s proračuna
komisije.
sklep 4: komisija na podlagi predhodnega dogovora s predsednikom SŠRAJ g. Paničem
predlaga strokovni službi RZS, da se SŠRAJ izstavi račun v višini 500 EUR, skupaj z dokaznim
materialom o sodelovanju SŠRAJ na sejmu.

Nastop RZS na sejmu v Saint Etiennu.

ad 3

Povzetek razprave: sejem je naravnan za ribiče – muharje. Sodelovanje na sejmu je potrdilo pet RD.
Sejemski nastop poleg RZS in ZZRS sofinancira agencija SPIRIT.
sklep 5: komisija predlaga UO RZS, da se B. Jeršetu kot nosilcu sejemske prestavitve RZS na
sejmu v St. Etiennu, poravnajo stroški prenočišča in poravnajo dnevnice za čas trajanja sejma.
sklep 6: RZS in ZZRS si delita stroške sejemskega nastopa po sistemu 50-50.
ad 4
Vsebina nastopa RZS na sejmu LOV IN RIBOLOV 17. - 19. aprila 2015 v Gornji Radgoni.
Povzetek razprave: sejemski nastop bo pripravljen v sodelovanju s komisijo RZS za delo z mladimi in
tekmovalne podkomisije – kasting. Predstavitev kastinga bo izvedena na drugi sejemski dan, za
predstavitev ribje kulinarike je zadolžena ZRD Maribor. Osrednja tematika sejemske predstavitve bo
zaščita domorodnih vrst rib. Ne Akvarij Maribor ne pomurski sejem nimata na voljo ustreznih akvarijev
za predstavitev domorodnih rib, zato ostane le še možnost najema s sponzorstvom pri kateri od trgovin.
Na sejemski predstavitvi se vključi razstavi »Ribe v Muri« in »Ribe na znamkah« (poseben razstavni
prostor), vezava umetnih muh in ribiške trofeje. Na razstavnem prostoru RZS bo sodelovala tudi
Hrvaška ribiška zveza (HŠRS) s predstavitvijo ribolova na Hrvaškem. Glede na dogovor o sodelovanju
na sejmu v G. Radgoni komisija pričakuje, da se na podobnih sejmih na Hrvaškem, RZS promovira na
enakovreden način.
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sklep 7: strokovna služba RZS od predstavnikov sejmišča prvo pridobi natančne podatke o
sejemskem prostoru RZS, nato pa kontaktira HŠRS s poizvedbo glede njihove konkretne
sejemske predstavitve.
sklep 8: komisija soglasno sprejema predlog iskanja novih ponudnikov za najem profesionalnih
akvarijev za predstavitev domorodnih krapovskih ribjih vrst.

ad 5
1. mednarodna konferenca o športnem turizmu.
Pobudo je predstavil predsednik komisije, sama konferenca se bo izvajala 4 .in5. junija v Portorožu. Po
razpravi sta bila sprejeta
sklep 9: komisija predlaga UO RZS, da se predstavniki RZS udeležijo mednarodne konference o
športu.
sklep 10: komisija predlaga, da se za koordinacijo nastopa RZS na konferenci zadolži M. Berlot,
za pripravljavca gradiva/nastopa za predstavitev RZS pa B. Jerše in A. Mezek.

ad 6
Posvet o promociji ribištva s predsedniki RD.
Komisija je sprejela
sklep 11: komisija predlaga UO RZS, da se omenjen posvet pripravi v mesecu septembru letos.

Ribiški kroj (svečani, športni).

ad 7

M. Berlot je članom komisije prenesel pohvale UO RZS za pripravo prototipa svečanega ribiškega kroja
in sklep da komisija nadaljuje z delom na tem področju. Pri prototipu so se pojavile pripombe zaradi
visoke cene kompleta kroja, predimenzioniranega znaka RZS na srajcah in predloga da je znak tudi na
suknjiču.
Člani komisije so sprejeli
sklep 12: komisija predlaga, da se ribičem ponudi v odkup obleka (suknjič s hlačami) z
možnostjo postopnega dokupovanja ostalih kosov.
sklep 13: komisija izdelovalcu kroja nalaga, da na suknjič modelira znak RZS v višini 1/3 žepa.
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sklep 14: strokovna služba RZS opravi poizvedbo o obstoječih oblikah ribiško-čuvajskega kroja
profesionalnih čuvajev pri ZZRS in RD, ki imajo zaposlene čuvaje.

ad 8
Razno.
Razprava je potekala okrog vprašanja priložnostnih daril RZS in ribiškega koledarja za leto 2016. A.
Mezek je komisijo še seznanil, da je zaradi zmanjšanega naročila ostalo še 125 koledarjev RZS za
l.2014 po odkupni ceni 400 eur.
Sklep 15: komisija predlaga UO RZS razpis nagradni natečaj za nabor slik z motivi domorodnih
rib, ribičev in vodotokov za ribiški koledar za l. 2016.
Sklep 16: komisija predlaga UO RZS odkup preostanka koledarjev RZS 2014 po ponujeni
odkupni ceni 400 eur.
sklep 17: član komisije A. Mezek do naslednje seje komisije, pripravi nabor primernih artiklov za
promocijska darila RZS.
sklep 18: komisija se je seznanila s predlogom Janeza Kastelica – obesku v obliki logotipa RZS
kot o priložnostnem darilu RZS. Komisija potrjuje ceno (1 eur/kos) kot ustrezno in predlaga, da
se obeski izdelajo v modri barvi.
Vsi sklepi so bili sprejeti soglasno. Sestanek je bil končan ob 12.30 uri.
Ljubljana, 12. 2. 2015.
Zabeležil:
Igor MILIČIĆ

Predsednik komisije:
Milan BERLOT
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