Zapisnik sestanka delovne skupine RZS za promocijo ribolovnega turizma (PRT),
ki je bil dne 10. 11. 2008

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

Ribiška zveza Slovenije
Tržaška cesta 134
1000 Ljubljana

ZAPISNIK
3. sestanka delovne skupine RZS za promocijo ribolovnega turizma

v tem mandatu
Sestanek je bil v ponedeljek, 10. novembra 2008 z začetkom ob 16. uri v gostišču Oddih v Solkanu.

Prisotni:
- k o m i s i j a : predsednik Milan BERLOT ter člana Aleš BREZAVŠČEK in Andrej COSTANTINI;
- drugi vabljeni: Borut JERŠE (predsednik RZS).
Odsotni člani kom.: - opr.: /;
- neopr.: /.
SKLEPČNOST: Od treh so prisotni trije članov delovne skupine. Sestanek je sklepčen.
Dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika prejšnjega sestanka.
2. Poročilo o realizaciji programa dela za leto 2008.
3. Program dela delovne skupine za leto 2009.
4. Razno.
Dnevni red je bil sprejet soglasno.

Ad 1.
Pregled in potrditev zapisnika prejšnjega sestanka.
Sklepi 1., 2., 3., 4. in 5. so bili realizirani v celoti, s tem da se promocijski film in brošura Muharjenje v
Sloveniji zaključita v letu 2009.
Sklep 6. ni bil realiziran, ker je bila razglasitev rezultatov vezalcev muh organizirana na Javorniškem
Rovtu.
sklep 1:

Člani delovne skupine soglasno potrjujejo zapisnik prejšnjega sestanka in poročilo o
realizaciji sklepov.

Ad 2.
Poročilo o realizaciji programa dela za leto 2008.
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1. Sejmi
V letu 2008 se je RZS predstavila samo na Mednarodnem sejmu lova in ribolova v Celovcu, ki je bil od
28. do 30. marca. Nastopili smo skupaj z Zavodom za ribištvo Slovenije in Podjunskim ribiškim klubom.
Nastop v celoti ocenjujemo kot uspešen. Razdelili smo 600 promocijskih brošur Ribolov v Sloveniji in
prospekte ZZRS, RD Tolmin, RD Idrija in RD Mozirje. Skupaj z ZZRS in Podjunskim ribiškim klubom
smo v soboto, 29. marca 2008 pripravilo tudi tiskovno konferenco za novinarje in povabljene goste,
povezano z degustacijo briških vin, pršuta in sira.
Z nastopom smo si pridobili tudi precej izkušenj glede priprave in postavitve sejma v tujini kot tudi
organizacije promocijskih aktivnosti na sejmu. Škoda je, da se sejma ni udeležilo več RD s svojimi
promocijskimi materiali, saj je bilo zanimanje obiskovalcev za različne oblike ribolova in slovenske vode
veliko. Manjkajo nam tudi promocijski filmi, ki bi jih vrteli ob takšnih prilikah.
V letu 2008 smo si ogledali naslednje sejme s področja ribolova:
- 22. februarja Mednarodni sejem lova in ribolova v Salzburgu
- 20. aprila Mednarodni sejem muharjenja EWF v Pertensteinu v Nemčiji
- 11. oktobra Mednarodni sejem lova in ribolova v Novem sadu.
Za nas je zagotovo najzanimivejši Mednarodni sejem muharjenja EWF v Pertensteinu v Nemčiji, ki je v
izredno kratkem času postal najpomembnejši evropski sejem muharjenja. V svojem programu ne
vključuje drugih oblik ribolova razen muharjenja, na njem pa so prisotni vsi pomembni svetovni
proizvajalci pribora in opreme in ponudniki muharskega turizma.
2. Diplomatski ribolov
Diplomatski ribolov smo pripravili v soboto, 14. junija na reki Soči, skupaj z RD Tolmin in v sodelovanju
z Ministrstvom za zunanje zadeve. Kljub težavam z vremenom (zaradi visokega vodostaja reke smo ga
morali prestaviti na rezervni termin) in dejstvu, da smo ga pripravili prvič, ocenjujemo, da je ribolov
dobro uspel. Udeležba tujih diplomatov je bila sicer razmeroma skromna, čemur je poleg velikih težav z
vremenom botrovala tudi slaba organizacija obveščanja, ki ga je prevzelo MZZ. So pa bili vsi udeleženci
zelo zadovoljni. Vsem, ki so se udeležili ribolova in tudi tistim, ki so bili sicer prijavljeni, pa jih ni bilo, smo
poslali tudi CD z slikovnim zapisom dogodka.
3. Promocijski film o ribolovu na Soči, Idrijci in pritokih
Film skupaj pripravljamo RZS in RD Tolmin, k sodelovanju pa bomo povabili tudi RD Idrija in ZZRS. Do
konca letošnjega leta bomo pripravili dokončen scenarij, oceno skupnih stroškov izdelave filma in načrt
dela v letu 2009. Film bo predvidoma končan v juniju 2009. Akcijo vodi Andrej Costantini.
4. Promocijska brošura Muharjenje v Sloveniji.
Izdelava poteka po načrtu. Polovico stroškov bo financirala STO, del pa tudi ZZRS. Pridobili smo tudi
sedem strani oglaševalcev. V novembru in decembru naj bi bili pripravljeni vsi prevodi in oblikovanje, v
januarju 2009 pa tisk. Aktivnosti vodi Borut Jerše.
5. Spletni portal RZS Ribolov v Sloveniji
V letu 2008 smo v celoti dokončali spletni portal RZS Ribolov v Sloveniji v slovenščini in lov salmonidov
angleščini. V letu 2009 bomo nadaljevali z dopolnitvijo slovenskega dela ter angleške verzije lova
ciprinidov.
6. Promocijski material
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Ugotavljamo, da od načrtovanih promocijskih materialov nismo realizirali ničesar.
Program dela za leto 2008 je bil realiziran v celoti na dveh segmentih, na drugih pa bo delovna skupina
nadaljevala v letu 2009. Za nadaljevanje teh aktivnosti bo potrebno zagotoviti tudi ustrezna sredstva.
sklep 2:

Delovna skupina ugotavlja, da je bil program dela za leto 2008 v celoti realiziran na področjih
sejmi in diplomatski ribolov. S planiranimi aktivnostmi na področjih: promocijski film,
promocijska brošura 'Muharjenje v Sloveniji', in spletni portal 'Ribolov v Sloveniji' pa bo
nadaljevala in zaključila v letu 2009.

Ad 3.
Program dela delovne skupine za leto 2009.
1. Sejmi
V letu 2009 načrtujemo udeležbo na:
- Mednarodnem sejmu lova in ribolova v Gornji Radgoni od 17. do 19 aprila
- Mednarodnem sejmu ribolova v Parizu od 6. do 8. februarja
- Mednarodnem sejmu muharjenja v Pertensteinu v Nemčiji od 28. do 29. marca.
Na sejmu v Parizu bomo nastopili skupaj z ZZRS in Slovensko turistično organizacijo, ki bo tudi
pokrivala polovico vseh stroškov najemnine sejemskega prostora in ureditve razstavne stojnice na
sejmu. Na Mednarodnem sejmu muharjenja v Pertensteinu v Nemčiji bomo nastopili skupaj z ZZRS, ki
bo tudi pokrival polovico vseh stroškov najemnine sejemskega prostora in ureditve razstavne stojnice na
sejmu. Seveda se bomo udeležili tudi sejma v Gornji Radgoni.
Načrtujemo tudi ogled sejma v Bologni od 27. februarja do 2. marca.
Zadolženi: Costatini, Brezavšček, Jerše.
2. Promocijski film o ribolovu na Soči, Idrijci in pritokih
V letu 2009 bomo nadaljevali z izdelavo filma. Film naj bi bil dokončan do konca junija 2009, brez teksta
pa pripravljen že za sejem v Parizu.
Zadolžen: Costatini
3. Promocijska brošura Muharjenje v Sloveniji.
Dokončanje planiramo v januarju 2009, prvo predstavitev pa na sejmu ribolova v Parizu od 6. do 8.
februarja.
Zadolžen: Jerše
4. Promocijska brošura Sulčarjenje v Sloveniji.
V letu 2009 planiramo začeti s pripravami za promocijsko brošuro Sulčarjenje v Sloveniji. V februarju
bomo pripravili grobo zasnovo brošure z oceno stroškov in jo predstavili na UO RZS. Slikovni material
zbiramo že drugo leto ter ga bomo tudi v letu 2009. Do konca leta 2009 bi pripravili tudi vse tekste.
Brošura naj bi izšla do začetka sezone lova sulca 2010/2011.
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Zadolžena: Jerše, Berlot
5. Diplomatski ribolov
Pripravili ga bomo tudi v letu 2009 na reki Soči, skupaj RZS in RD Tolmin. predvideni datum je 23. maj
2009, rezervni termin pa 6. junij 2009. Na osnovi slabih izkušenj bomo organizacijo in obveščanje
prevzeli sami, MZZ pa bomo povabili, da sodeluje pri pripravi dogodka in njegove promocije.
Zadolženi: Brezavšček, Costatini, Berlot, Jerše, Rejec
6. Promocijski material
V letu 2009 moramo pripraviti vsaj nekaj iz programa promocijskih oblačil in darilnih predmetov, ki smo
jih načrtovali že v letu 2008, a načrta nismo uresničili.
Najprej je potrebno, da strokovna služba RZS pripravi nabor vseh darilnih predmetov, ki smo jih v
preteklosti že imeli. Naslednji korak je, da pripravimo nabor tekstilnih izdelkov, ki jih potrebujejo naše
reprezentance za nastope v tujini (trenirke, majice, pokrivala….) ter oceno potrebnih količin. Potem je
potrebno določiti vrste in količine posameznih promocijskih oblačil in darilnih predmetov ter zbrati
ponudbe.
Zadolžena: Costatini, Jerše
7. Strokovno usposabljanje za ribiške vodiče
Delovna skupina predlaga, da RZS v letu 2009 prične z strokovnim usposabljanjem ribiških vodičev. Na
terenu vlada na tem področju precejšen nered. V interesu RD je, da domačim in tujim gostom lahko
ponudimo kvalitetno vodenje strokovno usposobljenih vodičev, ki bodo usposobljeni v okviru programov
RZS. Pri tem bi sodelovali komisija za strokovno usposabljanje v sladkovodnem ribištvu, pravna
komisija in delovna skupina RZS za promocijo ribolovnega turizma. Ta bi pripravila ustrezne programe,
ki bi jih predložili Ministrstvu za šolstvo in šport v verifikacijo.
Zadolžen: Berlot
sklep 3:

Delovna skupina bo v letu 2009 nadaljevala z nedokončanimi aktivnostmi iz leta 2008 ter
dodatnimi od navedenih v tem naboru.

Ad 4.
Razno.
Možnost priprave projekta skupne turistične promocije Slovenije in Italije v sklopu INTERREG.
Ideja je, da proučimo možnost priprave takega projekta med ribiškimi organizacijami Slovenije (RZS, RD
Tolmin, RD Idrija, RD Soča….) ter državno organizacijo v Furlaniji-Julijski Krajini. Milan Berlot preveri
interes v RD Tolmin in drugih RD s področja Posočja, Borut Jerše pa pogoje v okviru projektov
INTERREG.
sklep 4:

Delovna skupina bo proučila možnost priprave projekta skupne turistične promocije
Slovenije in obmejnih pokrajin Italije v sklopu programa INTERREG.
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Vsi sklepi so bili sprejeti soglasno.
Sestanek je bil končan ob 19. uri.

Ljubljana, dne 24. 11. 2008
Zabeležil:
Borut JERŠE

Predsednik delovne skupine:
Milan BERLOT, l.r.
(e- potrditev čistopisa: 26. 11. 2008)

OPOMBA: Sekretar RZS objavi zapisnik na spletnih straneh zveze po verifikaciji na UO RZS.
Kopije zapisnika prejmejo: - člani delovne skupine,
- v zapisniku zadolženi posamezniki, če nimajo e-naslova,
- arhiv RZS.
Obvestilo o objavi na spletnih straneh prejmejo:
- udeleženci sestanka,
- člani UO RZS,
- člani NO RZS,
- vse RD, ki uporabljajo E-pošto,
- v tem zapisniku imenovani posamezniki.
Zapis prejemnikov po elektronski pošti je v arhivu RZS.
Datum verifikacije sklepov tega zapisnika na seji UO: 5. 12. 2008.
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