Ribiška zveza Slovenije
Tržaška cesta 134
1000 Ljubljana

telefon: 01 256 12 94
telefaks: 01 256 12 95
e- naslov: info.rzs@ribiska-zveza.si

ZAPISNIK
13. sestanka komisije RZS za promocijske aktivnosti v tem mandatu
Sestanek je bil v torek, 1. 12. 2015, z začetkom ob 9.00 uri v pisarni Lovske zveze Slovenije v Ljubljani,
Zupančičeva ulica 9, Ljubljana.
Prisotni:
-komisija:
- drugi vabljeni:

Milan BERLOT (predsednik komisije) ter člani: Borut JERŠE, Aleš MEZEK, Jure UŠENIČNIK
SCHIFFERSTEIN, Srečko ŽERJAV .
dr. Miroslav ŽABERL (predsednik RZS) Igor MILIČIĆ (sekretar RZS).

SKLEPČNOST:

Od petih članov komisije so prisotni vsi člani komisije . Sestanek je sklepčen.

Dnevni red:
1. Pregled zapisnika zadnjega sestanka in poročilo o realizaciji sklepov.
2. Finančni načrt aktivnosti komisije v l. 2016.
3. Sejemska udeležba RZS v letu 2016:
- Alpe Adria Green,
- tujina (Italija, Nemčija, Švedska).
4. Sodelovanje z STO.
5. Priprava brošure o ribolovu ciprinidov in plenilcev v Sloveniji.
6. Svečani ribiški kroj.
7. Enotna oprema za ribiške čuvaje.
8. Celostna podoba RZS in spletne strani RZS – definiranje projektnih nalog in rokov.
9. Razno
- vloga ZRD Ljubljana: informativna brošura o ZRD.
Dnevni red je bil sprejet soglasno.
AD 1
Pregled zapisnika zadnjega sestanka in poročilo o realizaciji sklepov.
Predsednik komisije M. Berlot je na začetku sestanka pozdravil vse prisotne, še posebej novega člana komisije J.
Ušeničnika. Poročilo o realizaciji sklepov je podal M. Berlot in ugotavlja, da so vsi sklepi, razen sklepa 7, glede
nalog in rokov za člane projektne skupine, realizirani Poročilo o udeležbi na sejmih bo na pripombo predsednika
M. Žaberla pripravljeno do decembrske seje upravnega odbora RZS v l.2015.
Sprejet je bil
sklep 1: komisija soglasno potrjuje zapisnik pretekle seje s poročilom o realizaciji sprejetih sklepov,
razen sklepa 7, 5. točke o celostni podobi RZS.

AD 2
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Finančni načrt aktivnosti komisije v l. 2016.
Poročilo so člani komisije dobili v gradivu. Osnova načrta je zamišljen glede na lanskoletni osnovi sredstev,
podrobnosti je predstavil član komisije B. Jerše. Razen sejma LOV v G. Radgoni so bili vsi domači sejmi v okviru
plana. Stroškov za udeležbo na sejmih v tujini RZS je bilo manj kot 1000 eur tudi pri partnerstvu z ZZRS je bilo
manj stroškov kot načrtovano zaradi racionalne porabe, veliko so na sejmih prispevale posamične RD in
Slovenska turistična organizacija (STO). Potekajo dogovori glede brošure o plenilcih in o krapolovu. Jeršeta
veseli, da je vidna aktivnost RD po organiziranem posvetu o promociji katerega ocenjuje kot zelo dobrega s
posebno pohvalo prezentacije A. Mezka in J. Ušeničnika, ki sta jo dala na posvetu. M. Berlot je prav tako pohvalil
izvedbo posveta, meni pa, da bi bila lahko udeležba večja. M. Žaberl je ocenil posvet kot izjemno uspešen,
udeležba je bila zadovoljiva, z ustreznim vabljenjem bo RD vedno več, ker so posveti namenjeni njim. Vesel je
relativno nizkih stroškov za sejme v tujini. Vprašanje ima glede predvidenih stroškov v l.2016 za sejme na tujem,
ki se mu zdijo visoki. V načrtu manjka Dan slovenskih ribičev – predlaga dopolnitev načrta skupaj s finančnim
ovrednotenjem dneva.
Po daljši razpravi glede vprašanja in predlogov o prestrukturiranju stroškov za sejme, promocijskih daril in Dneva
slovenskih ribičev je komisija sprejela
sklep 2: komisija dopolni finančni načrt za l. 2016 s programom Dneva slovenskih ribičev. Komisija se
večinsko strinja, da se v finančnem načrtu dela komisije zmanjšata postavka za promocijska darila za
1500 eur in postavka za sejme za 700 eur v korist predvidenih stroškov praznovanja Dneva slovenskih
ribičev. Na naslednji seji se komisija (na podlagi programa,ki ga pripravi strokovna služba) podrobneje
dogovori kako, bo sodelovala na tej proslavi.
AD 3
Sejemska udeležba RZS v letu 2016
Ljubljana – NATOUR Alpe Adria bo potekal 27. - 30. januarja 2016. RZS bo na njem predstavila dopolnjeno
izdajo brošure Muharjenje. Osrednja tema bo ribolov krapovcev in plenilcev na rekah in jezerih Slovenije., Na
razstavnem paviljonu bo RZS imela tudi ribiško kulinariko in napovedala Dan slovenskih ribičev s predstavitvijo
sulca (akvariji). Na sejmu bodo sodelovali še ZZRS (sulec in projekt Ribapark), predstavniki SŠRAJ in morski
ribiči (ZŠRM). Strokovna služba RZS naj izda povpraševanja za izvedbo postavitve štanta RZS in s pozivom RD
za sodelovanje.
Sejem Italija – Pescare Show Vicenza: Pescare je splošni sejem, potrebno je pogledati in pripraviti nove
materiale (filmi) Poudarek naj pa bo na muharjenju, lovu ciprinidov in plenilcev. Član komisije A. Mezek je
izpostavil možno pomoč člana RD Bled iz Italije g. Enrico – za pomoč pri sejmih, rabimo izkušenega kraparja. G.
Enrico posebnih pogojev za sodelovanje ni postavil a se ga vseeno vpraša o njegovih pogojih sodelovanja.
Sejem Švedska – Stockholm: RZS bo predstavila muharjenje, lahko tudi predstavi lov plenilcev z novimi nove
vsebinami (video).
Sejem Nemčija – Muenchen: muharski sejem klasični nastop RZS kot na preteklih sejmih na istem sejmu.
Sprejeta sta bila
sklep 3: strokovna služba zaradi rokov prijav za sejme, prednostno pošlje vsem RD razpise za udeležbo
na predvidenih sejmih.
sklep 4: član B. Jerše pridobi čim prej dimenzijo prostora nastopa na sejmu NATOUR ALPE ADRIA ,
strokovna služba RZS pošlje ponudbo za postavitev razstavnega prostora.

AD 4
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Sodelovanje z Slovensko turistično organizacijo (STO).
Potek razprave Z STO dobro sodelujemo, za kar gre zasluga B. Jeršetu. Dogovorjeno je že sodelovanje z
organizacijo na sejmih v Nemčiji in Italiji, pri obisku dveh skupin tujih novinarjev in pri novi brošuri Ribolov
krapovcev in plenilcev . Na STO se načeloma strinjajo s pripravo promocijskega filma/DVD-ja o športnem ribolovu
v Sloveniji. Pri vprašanju gostovanja tujih ribiških novinarjev, ki pišejo članke o slovenskih vodah za tuje
etablirane revije, je potrebno računati s potnimi stroški (letalo, rent-a-car). Ob koncu leta se na skupno zakusko
RZS in LZS povabi tudi predstavnike STO.
Sprejet je bil:
sklep 4: člani komisije so se seznanili s predvidenimi aktivnostmi sodelovanja s STO in soglašajo, da se
sodelovanje nadaljuje, koordinatorja sodelovanja sta člana komisije B. Jerše in S. Žerjav.
AD 5
Priprava brošure o ribolovu ciprinidov in plenilcev v Sloveniji.
Potek razprave: osnovna postavitev za brošuro je obstoječa brošura Ribolov v slovenskih vodah (v angl.),
predvidenih pa je pet strani za reklamne oglase. V brošuri je potrebno predstaviti najboljše revirje za lov krapov in
plenilcev. Predsednik RZS M. Žaberl se je ob koncu razprave zahvalil M. Berlotu in B. Jeršetu za realizacijo
dopolnjene brošure Muharjenje in za pozitivni finančni izkupiček tega projekta.
Po krajši razpravi so bili sprejeti:
sklep 5: imenuje se uredniški odbor za novo brošuro v sestavi: B. Jerše, J. Ušeničnik S. in A. Mezek.
sklep 6: člani uredniškega odbora nove brošure so upravičeni do povračilo potnih stroškov in avtorskih
honorarjev za svoje aktivnosti pri pripravi vsebine brošure.
sklep 7: strokovna služba RZS seznani RD o projektu nove brošure z razpisom na vseh medijih RZS in jih
pozove na sodelovanje za dopolnitev vsebine brošure z rokom do konca januarja 2016.
AD 6
Svečani ribiški kroj.
Potek razprave: člani komisije so pridobili pisno ponudbo dodatnih dveh ponudnikov za izdelavo ribiškega kroja,
ki sta Krojaštvo Šmigoc in Krojaštvo Senior Joy. Mnenje člana komisije S. Žerjava je, da je komisija določila
zahteve kaj vse obsega svečani ribiški kroj in je pridobila ustrezne ponudbe. Ribiči, oz RD pa se za ustreznega
ponudnika lahko sami odločijo.
Sprejeti so bili:
sklep 8: komisija predlaga UO RZS da predstavi vsem RD ponudbe vseh treh ponudnikov z jasnimi
navodili katere kose obsega svečani ribiški kroj.
sklep 9: komisija poziva nova ponudnika, da pripravita svoj prototip izvedbe svečanega ribiškega kroja
glede na postavljene parametre komisije o kroju do konca januarja 2016.
sklep 10: predsednik komisije M. Berlot preveri s ponudnikom ceno že izdelanega prototipa svečanega
ribiškega kroja.
AD 7

3

Enotna oprema za ribiške čuvaje.
Po krajši razpravi je bil sprejet:
sklep 11: član A. Mezek do naslednje seje komisije pripravi predlog kroja za enotno opremo ribiških
čuvajev.
AD 8
Celostna podoba RZS in spletne strani RZS – definiranje projektnih nalog in rokov
Potek razprave: pojavil se je problem, ker član projektne komisije M. Koračin in sekretar I. Miličić v arhivu RZS
nista uspela najti podatek o avtorju figure sulca na logotipu RZS. Brez tega podatka se poraja vprašanje možnosti
zahteve po avtorskih pravicah in s tem povezanih izdatkih. Komisija soglaša, da je obstoječi logotip RZS zelo
primeren in osnova za izdelavo celostne podobe RZS. Glede spletne strani RZS se prisotni strinjajo, da se A.
Mezek poveže s B. Zagožnom, soavtorjem več aplikacij na spletni strani RZS, za pripravo predloga prenove
spletne strani RZS.
sklep 12: član komisije A. Mezek je zadolžen za pripravo grafičnih elementov celostnega podobe RZS.
Sekretar I. Miličić poišče podatek da je avtor današnje oblike logotipa RZS, rok za je naslednja seja
komisije.
sklep 13: član komisije A. Mezek pripravi predlog oblikovanja spletne strani RZS in predlog za
oblikovanje spletne strni posameznih RD.
sklep 14: komisija umika oz. preklicuje sklep 6. in 7. 12. sestanka KPA.
AD 9
Razno.
9.1.Vloga ZRD Ljubljana za finančno pomoč pri tisku informativne brošure o revirjih RD v okviru ZRD Ljubljana.
sklep 14: komisija je pri tem in podobnih projektih pripravljena sodelovati pri nudenju strokovno pomoči,
finančnih sredstev za pomoč ZRD Ljubljana pa komisija nima.
9.2. Koledar RZS za l. 2016
sklep 15: komisija predlaga UO RZS da sprejme sklep za nakup 500 kosov koledarjev z razdelitvijo 250
kosov v slovenščini in 250 kosov v angleščini.
9. 3 Predlog promocijskih daril RZS
sklep 16: na podlagi analize finančnega stanja RZS se določi ustrezen nabor promocijskih daril RZS.
Komisija predlaga kot možne artikle: svinčnik, nož, dežnik, mini termo set, itd.
sklep 17: za prihodnje leto komisija pripravi gradivo za del posveta o pomenu promocije pri delu čuvajske
službe, ki bo del posveta o delu ribiških čuvajev.
9.4. Naslednja seja KPA je predvidena okoli 15.januarja 2015
Vsi sklepi so bili sprejeti soglasno. Sestanek je bil končan ob 11.20 uri.
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Ljubljana, 1.12. 2015.
Zabeležil:
Igor MILIČIĆ

Predsednik komisije:
Milan BERLOT
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