Zapisnik s sestanka delovne skupine RZS za promocijo ribolovnega turizma (PRT),
ki se je sestala dne 13. 12. 2010

Ribiška zveza Slovenije

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

Tržaška cesta 134
1000 Ljubljana

ZAPISNIK
5. sestanka delovne skupine RZS za promocijo ribolovnega turizma
v tem mandatu

Sestanek je bil v ponedeljek, 13. decembra 2010, z začetkom ob 16. uri v gostišču 'Oddih' v Solkanu.
Prisotni:
-komisija:
- drugi vabljeni:

predsednik Milan BERLOT ter člana Aleš BREZAVŠČEK in Andrej
CONSTANTINI;
Borut JERŠE (predsednik RZS).

Odsotni člani kom.: - opr.: /;
- neopr.: /.
SKLEPČNOST: Od treh so prisotni vsi trije člani delovne skupine. Sestanek je sklepčen.
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.

Pregled zapisnika prejšnjega sestanka in poročilo o realizaciji sklepov.
Obravnava realizacije plana dela komisije za leto 2010.
Plan dela komisije za leto 2011.
130-letnica sladkovodnega ribištva na Slovenskem.
Razno.

Dnevni red je bil sprejet soglasno.

ad 1
Pregled zapisnika prejšnjega sestanka in poročilo o realizaciji sklepov.
Pregled je opravil predsednik delovne skupine Milan BERLOT. Ugotovil je, da ni bil realiziran
promocijski film Ribolov na reki Soči.
sklep 1:

Člani komisije potrjujejo zapisnik in poročilo o realizaciji sklepov.

ad 2
Obravnava realizacije plana dela komisije za leto 2010.
Realizirano je bilo:
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– Uspešna udeležba na treh tujih sejmih : Salon de la peche v Parizu v Franciji, Mednarodni sejem
lova in ribolova v Celovcu v Avstriji in Flyhappening v Putteju v Belgiji. Pri tem smo uspešno
sodelovali z STO, ZZRS in RD Bled, Novo mesto, Ljubno, Idrija in Tolmin, KZ Goriška Brda in
nekaterimi privatnimi gostinsko turističnimi organizacijami.
– Slovesno smo podpisali pogodbo o sodelovanju z KZ Goriška Brda, ter skupaj z njimi nastopili na
vsem sejmih v tujini in na nekaterih domačih dogodkih.
– Od načrtovanih promocijskih materialov smo uspeli realizirati izdelavo značk RZS.
Nismo uspeli realizirati načrtovanih aktivnosti:
–
–
–
–
–
–

izdaje dodatne brošure z ponudniki gostinsko turističnih storitev za ribiče,
izdaje brošure Sulčelov v Sloveniji,
promocijskega filma Ribolov na reki Soči,
diplomatskega ribolova,
programa za usposabljanje ribiških vodičev,
sodelovanja v projektu INTERREG.

Člani delovne skupine soglasno ugotavljajo, da je bil načrtovan obseg aktivnosti mnogo preobsežen
glede na razpoložljiva finančna sredstva ter da smo v okviru le-teh izvedli maksimalno možen obseg
aktivnosti, predvsem pa, da so bile vse izvedene racionalno in kvalitetno.
sklep 2:

V prihodnje bo delovna skupina načrtovala izvedbo le tistih aktivnosti, za katere bodo
zagotovljena tudi ustrezna finančna sredstva.

ad 3
Plan dela komisije za leto 2011.
V letu 2011 načrtujemo izvedbo naslednjih aktivnosti:
– sodelovanje na sejmih: Mednarodni muharski sejem v St. Etiennu v Franciji, EWF – Mednarodni
muharski sejem v Fürstenfeldu v Nemčiji, Mednarodni sejem lova in ribolova v Gornji Radgoni;
– aktivno sodelovanje v pripravi vseh aktivnosti obeležja 130 – letnice sladkovodnega ribištva na
Slovenskem;
– sodelovanje pri pripravi diplomatskega ribolova;
– sodelovanje v pripravi dogodkov ob otvoritvi ribolovne sezone v smislu promocije sladkovodnega
ribištva;
– priprava promocijskih materialov za tekmovalce in v okviru darilnega programa;
– nadaljevanje sodelovanja s promotorji (STO, KZ Goriška Brda in drugimi), razširitev le-tega in
vključitev novih;
– proučitev možnosti ponatisa promocijske brošure Ribolov v Sloveniji (skupaj s STO);
– sodelovanje pri pripravi programa za usposabljanje ribiških vodičev.
sklep 3:

Člani delovne skupine soglasno sprejemajo zgoraj navedeni program dela za leto 2011.

ad 4
130-letnica sladkovodnega ribištva na Slovenskem.
Delovna skupina RZS za promocijo ribolovnega turizma se bo aktivno vključila v pripravo programa
aktivnosti RZS za obeležje 130-letnice sladkovodnega ribištva na Slovenskem. Podpira vse predvidene
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aktivnosti RZS in predlaga, da pozovemo vse RD, da se aktivno vključijo v praznovanje ter tudi v okviru
svojih dogodkov primerno obeležijo ta jubilej in obvestijo o svojih praznovanjih RZS, da bi lahko
pripravili skupen koledar dogodkov.
sklep 4:

Delovna skupina RZS za promocijo ribolovnega turizma se bo aktivno vključila v pripravo
programa aktivnosti RZS za obeležje 130-letnica sladkovodnega ribištva na Slovenskem.

ad 5
Razno
 Svetovno prvenstvo v lovu rib z umetno muho FIPS Mouche 2012
Brez razprave so člani delovne skupine sprejeli
sklep 5:

Delovna skupina RZS za promocijo ribolovnega turizma se bo v celoti aktivno vključila v
promocijo prvenstva ter v iskanje sponzorjev in donatorjev prvenstva.

Sestanek je bil končan ob 19. uri.
Ljubljana, 17.12.2010
Zabeležil:
Borut JERŠE

Predsednik delovne skupine:
Milan BERLOT, l.r.
(e- potrditev: 22. 12. 2010)

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: 25. 3. 2011.
Po verifikaciji na seji UO RZS sekretar RZS M. Koračin objavi zapisnik na spletni strani RZS, obvestilo o objavi pa
prejmejo: - člani komisije,
- morebitni drugi udeleženci sestanka,
- člani UO,
- člani NO RZS,
- vse RD, ki uporabljajo e- pošto,
- arhiv RZS.
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