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
16. sestanka komisije RZS za promocijske aktivnosti v tem mandatu
Sestanek je bil v petek, 23.9. 2016, z začetkom ob 10.00 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 je prisotnih pet članov komisije . Sestanek je sklepčen.
Dnevni red:
1.Pregled zapisnika zadnjega sestanka in poročilo o realizaciji sklepov
2.Poročilo o delu komisije za leto 2016
3.Program dela komisije za leto 2017
4.Udeležba na sejmih RZS v letu 2017
5.Izdelava stenskega koledarja RZS za leto 2017
6.Brošura Krapovci in ribe plenilke v Sloveniji
7.Sodelovanje z STO
8.Razno

AD 1
Pregled zapisnika zadnjega sestanka in poročilo o realizaciji sklepov
Razprava: komisija je ugotovila, da sklepi 1., 5., 6. in 7. preteklega sestanka (priprava brošure o lovu
krapovcev in plenilk) niso bili realizirani. Komisija meni, da obrazložitev UO RZS za zavrnitev predloga
komisije glede Priročnika za uporabo celostne grafične podobe RZS, ni dovolj strokovno utemeljena in
je ne sprejema.
Sprejeti so bili:
Sklep 1: komisija ugotavlja, da je bila naloga priprave Priročnika za uporabo celostne grafične
podobe RZS, pripravljena v skladu s sklepom 12 komisije z dne 1.12. 2015. Iz sklepa UO RZS
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24. seje z dne 31.5. 2016 komisija predvideva, da želi UO RZS definirati novo celovito celostno
grafično podobo RZS, za kar komisija predlaga objavo javnega poziva za izdelavo te podobe.
Komisija vztraja pri izplačilu honorarja za pripravo Priročnika za uporabo celostne podobe RZS,
ki je bil načrtovan v finančnem načrtu komisije, kateri je bil potrjen s strani UO RZS.
Sklep 2: komisija ugotavlja, da je bil sklep 6 zapisnika pretekle seje komisije ustno obravnavan,
vendar brez zapisa, zato ga bo komisija podrobno obravnavala na današnji seji. Sklep 7 ni bil
realiziran, kljub temu, da so bila sredstva za realizacijo predvidena v finančnem načrtu komisije.
Sklep 3: komisija potrjuje zapisnik pretekle seje in poročilo o realizacijo sklepov, kot je razvidno
iz razprave.
AD 2
Poročilo o delu komisije za leto 2016
Razprava: predsednik komisije ugotavlja, da so bili vsi načrtovani sejmi realizirani v okviru finančnega
načrta komisije, brez presežka stroškov.
Po razpravi je bil sprejet:
Sklep 4: komisija ugotavlja, da so realizirali stroške v višini 9.516,06 EUR od dodeljenih sredstev
za komisijo v višini 15.100,00 eur. Glede neporabljenih finančnih sredstvih bo komisija delovala
po programu in predvidenega zneska sredstev ne bo prekoračila. Komisija prilaga finančni
pregled stroškov sejemskih nastopov v letu 2016, kot je zahteval UO RZS. Celostno poročilo o
delu komisije v letu 2016 bo pripravljeno pravočasno.
AD 3
Program dela komisije za leto 2017
Pisni predlog programa dela je pripravil B. Jerše in ga je članom komisije predstavil po postavkah in po
sejemskih nastopih (predlog je sestavni del zapisnika).
Po razpravi je komisija sprejela
Sklep 5: komisija predlaga UO RZS finančni in vsebinski program dela komisije za leto 2017 v
potrditev.
Sklep 6: komisija predlaga UO RZS, da se takoj pristopi k izdelavi promocijske brošure (v
obsegu osem do deset strani) o lovu sulca v Sloveniji, na podlagi jasno izraženih potreb o taki
brošuri s sejmov v tujini. Komisija ocenjuje, da bo celoten strošek brošure znašal manj kot 1.000
eur. Strošek za brošuro se pokrije iz neporabljenih sredstev dodeljenih komisiji za leto 2016.
Zainteresiranim RD se ponudi možnost oglasnega prostora v vrednosti 50 eur za pol strani. Za
realizacijo projekta je zadolžen član komisije B. Jerše, brošura pa mora biti pravočasno na
razpolago za nastope na vseh sejmih v letu 2017.
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AD 4
Udeležba na sejmih RZS v letu 2017
Podan je bil pisni predlog udeležbe na sejmih v prihodnjem letu. Člani so soglašali, da se za oba
nastopa na domačih sejmih in na tujih sejmih uporabi znesek predvidenih stroškov v planu 2017. ZZRS
se je že prijavil na sejemske nastope v tujini, ker je bil rok prijave konec septembra oz. oktobra.
Predviden znesek participacije za RD znaša isto kot lani – 350 eur za RD in ostale partnerje.
Predsednik komisije M. Berlot je zadolžen za stik z novo ekipo oddaje »Na lepše« RTV Slovenija in
nadaljevanjem sodelovanja z njimi in med RZS in ZZRS.
Sklep 7: komisija predlaga UO, da se RZS skupaj z ZZRS kot partnerjem, udeleži dveh sejmov
doma in štirih sejmov v tujini. Strokovna služba RZS pravočasno objavi poziv RD za udeležbo na
omenjenih sejmih. Predlog dopisa pripravi Borut Jerše.
AD 5
Izdelava stenskega koledarja RZS za leto 2017
Povzetek razprave: povratne informacije o lanskoletnih koledarjih so bile zelo dobre, vsi izvodi koledarji
namenjeni za promocijske aktivnosti so bili porabljeni na sejemskih predstavitvah. Z izdajo koledarjev je
potrebno nadaljevati.
Sklep 8: komisija potrjuje realizacijo izdelave koledarja za leto 2017. Strokovna služba RZS
pridobi ponudbe za oblikovanje in tiskanje koledarja. Ko bo pripravljena prototipna postavitev
koledarja se ga predstavi vsem RD s predvideno ceno.
AD 6
Brošura Krapovci in ribe plenilke v Sloveniji
Povzetek razprave: Glede na sklep UO niso bila realizirana načrtovana in v planu strokov ocenjena
pripravljalna dela za brošuro. Minimalna bruto cena za tisk 40.000 kosov znaša 25.000 eur. Ponatis
brošure Muharjenje je znašal 36.000 eur. Odziv RD na poziv za tekste in fotografije primernih revirjev je
bil slab. Delo uredniškega odbora za pripravo brošure je zastalo, trenutni nabor fotografij je nepopoln.
Sprejeta sta bila sklepa:
Sklep 9: komisija naproša člana uredniškega odbora za pripravo brošure J. Ušeničnika, da
nadaljuje z zbiranjem in pripravo fotografij in teksta za brošuro. Komisija vztraja pri poravnavi
stroškov, ki nastanejo pri pripravi tega gradiva in ki so bili načrtovani v potrjenem planu
stroškov za leto 2016.
Sklep 10: član komisije J. Ušeničnik in sekretar I. Miličić pripravita nov dopis za RD s pozivom k
sodelovanju pri pripravi brošure.
AD 7
Sodelovanje z STO
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Skupne aktivnosti RZS in STO za leto 2017 so v načelu potrjene s strani STO (sofinanciranje nastopov
na sejmih in obiskov tujih novinarjev). Dogovarjamo se še za sofinanciranje brošure o ribolovu
krapovcev in plenilcev, ker STO nima načrtovanih sredstev za ta namen in možnosti sodelovanja pri
sofinanciranju SP v muharjenje za mladince 2017.
Sklep 11: za kontakte s STO in informacije o pridobljenih sredstvih komisija zadolžuje člana
komisije B. Jeršeta.
AD 8
Razno
Na naslednjo sejo komisije v oktobru bo predsednik komisije posebej povabil, predsednika RZS.
Muharsko vezalska komisija (MVK) ob 30. letnici natečaja za najboljšo umetno muho predlaga izdelavo
brošure o najvišje ocenjenih umetnih muhah. Komisija za promocijo idejo MVK pozdravlja in bo z
veseljem uporabljala njihovo brošuro v promocijske aktivnosti RZS.
Žerjav – predlaga izdelavo statistike ogledov spletne strani RZS.
Ljubljana, 23.9. 2016.
Zabeležil:
Igor MILIČIĆ

Predsednik komisije:
Milan BERLOT

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.
Datum verifikacije zapisnika na seji UO RZS:
Po verifikaciji na seji UO RZS sekretar RZS 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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PRILOGE :
-

pregled stroškov sejmov v letu 2016
finančno vrednotenje aktivnosti na področju promocije sladkovodnega ribištva in ribolovnega
turizma v letu 2016
finančno vrednotenje aktivnosti na področju promocije sladkovodnega ribištva in ribolovnega
turizma v letu 2017
SEJMI 2017
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Finančno vrednotenje aktivnosti na področju promocije sladkovodnega ribištva in ribolovnega
turizma v letu 2016
A – Celostna podoba RZS in prenovitev spletne strani
1. priprava priročnika za uporabo celostne podobe RZS na osnovi obstoječega logotipa RZS - 400
EUR
2. prenovitev in obogatitev naše spletne strani v segmentu promocije sladkovodnega
sladkovodnega ribištva in turističnega ribolova, povezava tega dela z spletno
stranjo STO in v primeru skupnega interesa tudi z drugimi spletnimi stranmi,
ki promovirajo slovenski sladkovodni ribolov - 400 EUR
B - Promocija ribištva in ribičev v slovenskem prostoru
3. sodelovanje na specializiranih domačih sejmih: Alpe Adria Turizem v Ljubljani
1.700 EUR.
4. dan slovenskih ribičev – 2.000
5. priprava ribiškega koledarja – 200 EUR
6. organizacija letne tiskovne konference o delu RZS
7. promocijska darila – 1.000 EUR
C - Promocija slovenskega ribištva v tujini
8. začetna dela na pripravi dopolnjene izdaje brošure Ribolov krapovcev in plenilcev v Sloveniji, ki
naj bi izšla v 2017 – 1.400 EUR
Brošuro bomo pripravili skupaj z agencijo STO in Zavodom za ribištvo Slovenije, k sodelovanju
bomo pritegnili tudi zainteresirane RD in ostale partnerje.
9. sodelovanje na sejmu Mednarodni sejem ribolova, Vicenza, Italija.
3.500 EUR.
10. sodelovanje na sejmu Mednarodni sejem ribolova, Stockholm, Švedska
1.000 EUR.
11. sodelovanje na sejmu muharjenja EWF, Fürstenfeld, Nemčija.
1.000 EUR.
12. skupaj z STO, ZZRS, RD in drugimi partnerji organizacija obiskov in ribolova tujih novinarjev, ki
pišejo za ribiške revije – 500 EUR
13. začetek priprave promocijskega filma o možnostih turističnega ribolova v Sloveniji - 500 EUR
14. priprava zgoščenke, na kateri bodo fotografije rek, ribolova in rib za
različne promocijske namene (posnetega materiala imamo že veliko) – 500 EUR
15. ostale aktivnosti – 1.000 EUR
SKUPAJ:
Stroški: 15.100 EUR
OPOMBA: Skupščina je na seji v marcu 2016 potrdila za izvedbo programa promotivnih aktivnosti v
2016 18.100 EUR. Po tolmačenju naj bi bilo v tej vsoti zajetih tudi 3.000 EUR za TV Uživajmo.si, za
čisto promotivno dejavnost pa 15.100 EUR.
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Finančno vrednotenje aktivnosti na področju promocije sladkovodnega ribištva in
ribolovnega turizma v letu 2017
A – Celostna podoba RZS in prenovitev spletne strani
1.

prenovitev in obogatitev naše spletne strani v segmentu promocije sladkovodnega
sladkovodnega ribištva in turističnega ribolova, povezava tega dela z spletno
stranjo STO in v primeru skupnega interesa tudi z drugimi spletnimi stranmi,
ki promovirajo slovenski sladkovodni ribolov - 400 EUR

B - Promocija ribištva in ribičev v slovenskem prostoru
2.
3.
4.
5.
6.
7.

sodelovanje na sejmu Natour Alpe Adria v Ljubljani 1.700 EUR.
sodelovanje na sejmu LOV –Mednarodni sejem lovstva in ribištva v Gornji Radgoni 2.700 EUR
sodelovanje pri organizaciji dneva slovenskih ribičev
priprava ribiškega koledarja – 500 EUR
sodelovanje pri organizaciji tiskovne konference o delu RZS
promocijska darila – 1.000 EUR

C - Promocija slovenskega ribištva v tujini
8.
začetna dela na pripravi dopolnjene izdaje brošure Ribolov krapovcev in plenilcev v Sloveniji, ki
naj bi izšla v 2017 – 1.500 EUR
Brošuro bomo pripravili skupaj z agencijo STO in Zavodom za ribištvo Slovenije, k sodelovanju bomo
pritegnili tudi zainteresirane RD in ostale partnerje.
9.
sodelovanje na sejmu British Fly Fishing Fair v Staffordu v Angliji – 1.500 EUR
10.
sodelovanje na mednarodnem sejmu ribolova v Vicenzi v Italiji 1.500 EUR.
11.
sodelovanje na mednarodnem sejmu muharjenja SA.NA.M.A. v Saint Etiennu v Franciji -1.500
EUR.
12.
sodelovanje na sejmu muharjenja EWFv Fürstenfeldu v Nemčiji.
1.000 EUR.
13.
skupaj z STO, ZZRS, RD in drugimi partnerji organizacija obiskov in ribolova tujih novinarjev, ki
pišejo za ribiške revije – 500 EUR
14.
začetek priprave promocijskega filma o možnostih turističnega ribolova v Sloveniji - 500 EUR
15.
priprava zgoščenke, na kateri bodo fotografije rek, ribolova in rib za
različne promocijske namene (posnetega materiala imamo že veliko) – 500 EUR
16.
ostale aktivnosti – 1.400 EUR
SKUPAJ:
Stroški: 16.200 EUR
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SEJMI 2017
Potencialni možni sejmi, kjer bi sodelovala RZS v letu 2017:
Slovenija
1. - 4. februar
NATOUR ALPE ADRIA, Ljubljana
17.-19. april
LOV
–

Mednarodni

sejem

lovstva

in

ribištva,

Tujina
11.-12. februar
British Fly Fair International, Stafford
25.-26. februar
Mednarodni sejem ribolova, Vicenza, Italija
25. - 26. februar
SA.NA.M.A., Mednarodni sejem muharjenja, Saint Etienne, Francija
1. - 2. april
EWF, Fürstenfeld, Nemčija
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Gornja

Radgona

GROBI STROŠKOVNIK PRIPRAVE BROŠURE LOV KRAPOVCEV IN PLENILK
Pozdravljena Milan in Igor,
kot sem poročal na seji KPA, ocenjujem minimalne stroške za brošuro Lov krapovcev in plenilcev na
25.000 EUR.
Od tega bodo stroški tiskanja cca 15.000 EUR, stroški priprave besedil, fotografij, urejanja, obdelave
slik cca 5.000 EUR, prevodi, lektoriranje in drugi stroški cca 5.000 EUR. To je seveda najbolj groba
ocena, ki je možna v tem trenutku na osnovi izkušenj s pripravo dosedanjih brošur. Če se bomo zelo
angažirali in zbrali 6 strani oglasov, lahko ustvarimo prihodek 6.000 EUR.
Možni so trije partnerji pri pokrivanju stroškov: STO - cca 50%, vendar v tem trenutku tega stroška še
nimajo planiranega in se bo treba angažirati, da ga spravimo v njihov plan, ter RZS in ZZRS, skupaj z
eventuelnim sofinanciranjem RD, na katerega pa ne računam, pa cca 50%.
V tem trenutku je po moje potrebno narediti:
- takoj začeti z zbiranjem fotografij in pripravo tekstov, za kar smo sredstva načrtovali v našem
finančnem planu. Pripravili in sprejeli smo na seji KPA tudi cenik plačila za fotografije in pripravo
teksta ter urejanje brošure
- takoj začeti z zbiranjem ponudb za realizacijo izvedbe, da bomo imeli natančne predračune vseh
stroškov
- spraviti brošuro v plan stroškov STO in se dogovorit o partnerstvu z ZZRS.
Če rabita še kakšne dodatne informacije, se slišimo.
Lep pozdrav,
Borut
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