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
14. sestanka komisije RZS za promocijske aktivnosti v tem mandatu
Sestanek je bil v torek, 11. 1. 2016, z začetkom ob 17.00 uri v pisarni Ribiške zveze Slovenije v
Ljubljani, Tržaška ulica 134, Ljubljana.
Prisotni:
- k o m i s i j a : Milan BERLOT (predsednik komisije) ter člani: Borut JERŠE, Aleš MEZEK, Jure
UŠENIČNIK SCHIFFERSTEIN, Srečko ŽERJAV .
- drugi vabljeni: Igor MILIČIĆ (sekretar RZS).
Opravičeni:

dr. Miroslav ŽABERL (predsednik 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 za l. 2016.
3. Sejem Alpe Adria 2016 Ljubljana (prisotnost članov komisije z zadolžitvami, pregled ponudb
opremljevalcev prostora - korespondenčno).
4. Sejem Vicenza Italija (vsebina nastopa, prisotnost članov komisije).
5. Sestanek z Enricom Permegggianijem.
6. Priprava brošure o ribolovu krapovcev in plenilcev v Sloveniji (plan dela, rokovnik).
7. Pregled grafične podobe RZS.
8. Razno.
Dnevni red je bil sprejet soglasno.
AD 1
1. Pregled zapisnika zadnjega sestanka in poročilo o realizaciji sklepov.
Pregled sklepov je pripravil predsednik komisije M. Berlot ugotavlja, da so vsi sklepi realizirani, razen
sklepa 9 vezanega na pripravo še dveh prototipov ribiškega kroja, ki je v realizaciji. Komisija mora do
sklica skupščine RZS pripraviti vse tri prototipe. S krojaštvom Rožman se je predsednik M. Berlot
dogovoril za plačilo simbolne cene za pripravo prototipa ribiškega kroja.
Sklep 1: komisija potrjuje poročilo o realizaciji sklepov pretekle seje.

1

AD 2
Finančni načrt aktivnosti komisije za l. 2016.
M Berlot ugotavlja da je bila komisija nekoliko prehitra s finančnim planom (pripravil B. Jerše, je
predstavljen v prilogi zapisnika seje) za delo v l. 2016, ker finančni plan vrednotenja delovanja celotne
RZS še ni sprejet.
Po razpravi je bil sprejet:
Sklep 2: komisija je še enkrat pregledala vsebinski in finančni načrt dela komisije in ga ocenjuje
kot utemeljenega in ga predlaga UO RZS v sprejem. V kolikor bo UO RZS ocenil, da je potrebna
revizija ovrednotenja, se bo komisija ponovno sestala in pripravila nov finančni načrt.
AD 3
Sejem Alpe Adria 2016 Ljubljana (prisotnost članov komisije z zadolžitvami, pregled ponudb
opremljevalcev prostora - korespondenčno).
Prispele ponudbe opremljevalcev prostora je predstavil M. Berlot. Komisija je soglasno sprejela
Sklep 3: Po prejemu vseh ponudb bo komisija korespondenčno odločala o predlogu izbora
najboljšega ponudnika.
Vsebina sejma Alpe Adria
Predstavitev sulec kot ribe leta (predstavitev z akvarijem), najava dneva slovenskih ribičev in napoved
brošur – nova izdaja brošure Muharjenje in najava nove brošure »Krapovci in ribe – plenilke«. Na
sejmu Alpe Adria Ljubljana 2016 bodo prisotni predstavniki RD: Tolmin, Idrija, Novo mesto, Barje in
Bled. Rok za dostavo gradiv - prospekti in video material materialov je 25.1.. V razpravi je bilo
predlagano da je največ po en predstavnik RD po dnevu z najavo prisotnosti, saj imajo prednost
sejemski obiskovalci oz. gostje razstavljavcev partnerjev. Stroškovnik sejma je predviden za 2500 eur,
računamo da bomo dobili še 500 eur od SŠRAJ. Na področju kulinarike bodo pripravljeni namazi, pršut
in sir, vino. Kot kuhar bo angažiran g. Gojko Škorič.
Prisotnost članov komisije in strokovne službe RZS
Člani strokovne službe RZS bodo prisotni v dopoldanskem času, sreda četrtek, petek ( 27.- 29. 1.) in v
soboto (I. Miličić) Za vodja sejma AA je imenovan B. Jerše. Sreda 27.1. – popoldan Žerjav, četrtek
popoldan – Mezek, Petek Sobota – Ušeničnik, Sreda, četrtek, Petek - Jerše. Prisotnost M.Berlota po
dogovoru z B. Jeršetom, sreda, četrtek, petek.
Ponudba Luka Ravnik za brošuro,
Predstavil ga je M. Berlot,. Gre za sejemski oglas, ki ga dobi vsak obiskovalec. Pol strani je 500 eur 1/1
stran 97, dve strani 1200 eur. Berlot ocenjuje da je to prevelik strošek.
Sklep 4: člani komisije potrjujejo vsebino in razpored prisotnosti na sejmu Alpe Adria Ljubljana
2016.
Sklep 5: člani komisije potrjujejo, da se ponudbe L. Ravnika ne sprejme in se zahvali za
sodelovanje.
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AD 4
Sejem Vicenza Italija (vsebina nastopa, prisotnost članov komisije).
Sejem bo potekal 21-22. februarja 2016. Predlog predsednika RZS za ta sejem je, da se RD povabi k
ogledu s participacijo samih RD. M. Berlot predlaga, da RZS pridobi ponudbe avtobusnega prevoza
Ljubljana-Vicenca-Ljubljana, za termin sobota 20.2.2016 za minimalno 20 oseb. RZS bo predstavnikom
RD nudila avtobusni prevoz in vstopnico za sejem. Ponudbe avtoprevoznikov pridobi sekretar RZS, rok
prijav predstavnikov RD za ogled sejma je 10.2.2016. Stroški prevoza naj ne bremenijo proračuna
komisije.
Vsebina sejma
To je splošni sejem, kjer bo poleg muharjenja predstavljen še krapolov. Član komisije B. Jerše je
povedal, da smo dobili in sprejeli ponudbo da je Slovenija dežela-partner na sejmu. Površina
razstaviščnega prostora je 100 m2. Teče faza zbiranja podatkov o stroških, dali nam bodo 50% popusta,
do naslednjega tedna bom pripravljena kalkulacija stroškov. Prisotni bodo predstavniki RD Tolmin,
Idrija, Novo mesto, Barje, Bled, pogojno pa Ljubno. Za prisotnost ostalih RD, sekretar I. Miličić pokliče
predstavnike RD na posvetu o promociji, posebej pa predstavnike RD Celje in B. Domžale. Za kulinariko
bodo gostom ponujene pečene ribe, pečen pršut ipd. V sobota bo organiziran poslovni dan med RZS in
povabljenimi gosti.
Sklep 6: strokovna služba RZS pridobi ustrezne ponudbe avtobusnega prevoza na sejem v
Vicenzi. Obenem strokovna služba objavi ponudbo RZS vsem RD za ogled sejma z minimalnim
številom 20 prijav, do roka 10. februarja 2016.
AD 5
Sestanek z Enricom Parmeggianijem.
Komisiji je predlog predstavil član A. Mezek. G. Parmeggiani bo sodeloval na sejmu v Vicenzi in je to
pripravljen narediti prostovoljno za nadomestilo ustrezno ribolovno dovolilnico za lov krapov z
obtežilnikom. Vodja sejemske aktivnosti RZS na sejmu bo B. Jerše, ob pomoči S. Žerjava in g.
Parmeggianija.
Po krajši razpravi so bili sprejeti:
Sklep 7: komisija imenuje člana B Jeršeta, A. Mezka za nadaljnjo koordinacijo aktivnosti z
Enricom Parmeggianiem na sejmu v Vicenzi.
Sklep 8: komisija predlaga da Enrico Parmeggiani pomaga aktivnostim RZS na sejmu v soboto
20.2.2016, oz., da predlaga ustrezni termin, skupaj s podatki kontaktnih oseb za povabilo na
poslovni dan 20.2.2016.
AD 6
6. Priprava brošure o ribolovu krapovcev in plenilcev v Sloveniji (plan dela, rokovnik).
Predsednik komisije je prisotnim članom posredoval pohvalo UO RZS za pripravo nove brošure
Muharjenje z zelo dobrim stroškovnim rezultatom za RZS.
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Za pripravo brošure Krapovci in ribe – plenilke je dogovorjen uredniški odbor. Konec februarja 2016 je
definiran rok za oddajo ustreznega tekstovnega materiala. B. Jerše predlaga za izbor fotografij avtorje
A. Mezek, J. Ušeničnik, I.Holy in B. Gorišek. Komisija predvideva, da mora biti za urejanje teksta
namenjenih 500 eur sredstev. Potrebno bo tudi honoriranje fotografij po podobnem načelu kot za
brošuro Muharjenje.
Sprejeti so bili:
Sklep 9: Selekcija pridobljenega tekstovnega in fotografskega materiala za novo brošuro bo
opravljena do 1. junija 2016.
Sklep 10: komisija predlaga UO RZS sledeči stroškovnik nove brošure: urejanje brošure 500
evrov, fotografija od 25 do 40 eur s cenikom oglasov pa znaša ¼ strani - 250 evrov ½ strani 500 evrov in cela stran 1000 eur.
AD 7
Pregled grafične podobe RZS.
Pisno je osnutek predstavil A. Mezek. Prisotni člani komisije se z njim seznanili in izrekli pohvalo članu
A. Mezku za izdelan osnutek grafične podobe.
Po razpravi so bili sprejeti:
Sklep 11: komisija je ocenila, da je podani predlog grafične podobe bil nad pričakovanji komisije.
Sklep 12: komisija nalaga članu A Mezku, da za podan predlog pripravi specifikacijo za avtorski
honorar v višini 500 eur.
Sklep 13: na prvi seji UO RZS, predlog grafične podobe RZS poleg predsednika KPA M. Berlota
predstavi še avtor A. Mezek.
AD 8
Razno.
8.1. Spletna stran RZS
Spletna stran RZS je potrebna prenove. Do naslednje komisije seje se pripravi osnutek nove strani s
možnostjo t.i. »odprte kode« ¨- samostojnega urejanja, oblikovanja strani.
Sklep 14: do naslednje seje pripravita člana komisije A. Mezek in J. Ušeničnik analizo
obstoječega stanja spletne strani RZS in predlog vsebin nove strani.
8.2. Ribiški koledar 2016 in Ribiški koledar 2017
Komisija je izrekla pohvalo oblikovalcu koledarja in članu komisije A. Mezku in je sprejela:
Sklep 15: člani komisije so kot tematiko razpisa za koledar RZS 2017 sprejeli naslov »Ribiči in
vode.«
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Ljubljana, 11.1. 2016.
Zabeležil:
Igor MILIČIĆ

Predsednik komisije:
Milan BERLOT
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