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Zapisnik sestanka delovne skupine za promocijo ribolovnega turizma

Sestanek je bil 17. decembra 2007 v Novi Gorici.
Prisotni: Milan Berlot, predsednik delovne skupine
Andrej Costantini, član delovne skupine
Aleš Brezavšček, član delovne skupine
Borut Jerše, predsednik RZS.
Dnevni red:
1. informacija o promocijski brošuri Ribolov v slovenskih rekah in jezerih (Borut Jerše)
2. spletni portal Ribolov v slovenskih rekah in jezerih (Borut Jerše)
3. program dela na področju promocije ribolovnega turizma v letu 2008
4. promocijske brošure v letu 2008
5. udeležba na sejmih v letu 2008
6. začetek priprave promocijskega filma in zgoščenke
7. razno
Ad.1.
Predsednik RZS Borut Jerše je obvestil člane delovne skupine, da je promocijska brošura
Ribolov v slovenskih rekah in jezerih pred izidom in da jo pričakujemo zadnji teden v
decembru. RZS prejme 7000 izvodov. Dogovarjamo se z STO, da bi v januarju 2008
pripravili skupno tiskovno konferenco, na kateri bi javnosti predstavili sodelovanje med RZS
in STO in skupno brošuro. Predlagamo STO, da v sklopu tiskovne konference predstavimo
izkušnje promocije ribolovnega turizma v Posočju kot primer pozitivne prakse.
Sklep 1: V drugi polovici januarja pripravimo skupno tiskovno konferenco z STO, na kateri
predstavimo javnosti promocijsko brošuro Ribolov v slovenskih rekah in jezerih ter izkušnje
promocije ribolovnega turizma v Posočju kot primer pozitivne prakse.
Sklep 2: Vse RD obvestimo o izidu promocijske brošure Ribolov v slovenskih rekah in
jezerih.
Ad 2.
Predsednik RZS Borut Jerše je obvestil člane delovne skupine, da je pripravljena delovna
verzija spletnega portala v slovenščini Ribolov v slovenskih rekah in jezerih. Ogled na spletni
strani RZS naj bi bil možen od 15. januarja dalje. Skupaj z brošuro bomo obvestili o portalu
vse RD ter jih pozvali, da do 15.februarja posredujejo na RZS predloge in pripombe za
dopolnitev strani. Potem bomo vse tekste prevedli še v angleščino, tako da bi spletni portal
štartal med 15. marcem in 1. aprilom v slovenščini in angleščini.

Sklep 3: Vse RD obvestimo o delovni verziji spletnega portala v slovenščini Ribolov v
slovenskih rekah in jezerih in jih prosimo, da nam do 15. februarja posredujejo predloge in
pripombe za dopolnitev strani.
Ad3.
Izhodiščne točke za program aktivnosti na področju promocije turističnega ribolova v letu
2008 so:
1. javna predstavitev promocijske brošure Ribolov v slovenskih rekah in jezerih.
2. dokončanje spletnega portala Ribolov v slovenskih rekah in jezerih v slovenščini in
angleščini
3. nastop na sejmu lova in ribolova v Celovcu od 28.-30.3. 2008
4. pridobitev podatkov in pogojev udeležbe na najpomembnejših evropskih sejmih ribolova
5. obisk in proučitev 2-3 pomembnih evropskih sejmov ribolova
6. priprava in izdaja promocijske brošure: Muharjenje v Sloveniji v sodelovanju z STO,
ZZRS in zainteresiranimi RD, lokalnimi turističnimi organizacijami in gostinsko
turističnimi podjetji
7. priprava zgoščenke, na kateri bodo fotografije rek, ribolova in rib za predvajanje na
sejmih
8. priprava otvoritvenega ribolova – muharjenja za tuje diplomate in goste na Soči in Idrijci
v sodelovanju z RD Tolmin
9. posebna komercialno promocijska stran v glasilu Ribič – predstavitev gostinsko turistične
ponudbe ob naših vodah
Sklep 4: Na osnovi zgoraj navedenih izhodišč pripravimo predlog programa dejavnosti RZS
na področju promocije turističnega ribolova v letu 2008 in ovrednotimo stroške za izvedbo
tega programa. Nosilec : Milan Berlot v sodelovanju z Borutom Jeršetom. Rok: 31.1.2008
Ad 4.
V prihodnjih letih želimo pripraviti še tri promocijske brošure: Muharjenje v Sloveniji,
Sulčelov v Sloveniji in Beličarjenje v Sloveniji. Obstajajo realne možnosti, da bi skupaj z
STO v letu 2008 pripravili promocijsko brošuro Muharjenje v Sloveniji. Razgovori tečejo, v
januarju moramo posredovati pismen predlog.
Sklep 5: Na STO posredujemo pismen predlog, da bi v letu 2008 skupaj pripravili
promocijsko brošuro Muharjenje v Sloveniji.
Sklep 6: Pripravimo predračun stroškov za promocijsko brošuro Muharjenje v Sloveniji
Zadolžen: Borut Jerše
Ad 5.
V letu 2008 ne bo sejma Lov in ribolov v Gornji Radgoni, ker bo ta sejem odslej organiziran
vsaki dve leti, tako da bo naslednji sejem leta 2009.
Planiramo udeležbo na sejmu Lov in ribolov v Celovcu od 28. do 30. marca 2008. Celovški
sejem nam bo dal prostor brezplačno.
Sklep 7: Pripravimo zasnovo nastopa in predračun stroškov. Zadolžena : Borut Jerše, Milan
Berlot in Andrej Costantini. Rok: 31.januar 2008.

Sklep 8: Iz foto gradiva, ki bo objavljeno v promocijski brošuri Ribolov v slovenskih rekah in
jezerih pripravimo zgoščenko za predvajanje na sejmu. Borut Jerše pridobi predračun
stroškov izdelave.
Sklep 9: K sodelovanju povabimo tudi vinarje Goriških Brd preko župana Mužiča. Zadolžen:
Milan Berlot in Aleš Brezavšček

Sklep 10: Pridobimo informacije in pogoje nastopa na sejmu ribolova v Parizu, ki je
najpomembnejši evropski ribiški sejem. Zadolžen: Borut Jerše Rok: 31. januar 2008.

Ad 6.
Zberemo podatke o vseh obstoječih propagandnih filmih, ki so posneti na temo promocije
ribolova pri nas.
Sklep 11: Andrej Costantini preveri pri Studiu VA glede turističnega filma o Posočju.
Sklep 12: Milan Berlot in Aleš Brezavšček pripravita nabor potencialnih turističnih in
gostinjskih podjetij v Posočju, ki bi bili pripravljeni sodelovati.
Sklep 13: Borut Jerše in Aleš Brezavšček pripravita nabor vinarjev, ki jih povabimo k
sodelovanju.
Ad 7.
Pripravimo otvoritveni ribolov – muharjenja za tuje diplomate in goste na Soči in Idrijci v
sodelovanju z RD Tolmin. Posredujemo predlog vladi RSlovenije, da ta dogodek uvrsti med
promocijske dogodke v času predsedovanja Slovenije EU.
Sklep 14: Milan Berlot se poveže z predsednikom RD Tolmin Lucijanom Rejcem, županom
Tolmina in lokalnimi turističnimi organizacijami in preveri pripravljenost za sodelovanje.
Sklep 15: Posredujemo predlog vladi R Slovenije, da ta dogodek uvrsti med promocijske
dogodke v času predsedovanja Slovenije EU. Zadolžen: Borut Jerše

Zabeležil: Borut Jerše
Datum verifikacije zapisnika na seji UO: 15. februar 2008.

