Ribiška zveza Slovenije
Tržaška cesta 134
1000 Ljubljana

telefon:
telefaks:
e- naslov:

01 256 12 94
01 256 12 95
info.rzs@ribiska-zveza.si

ZAPISNIK
9. sestanka tekmovalne podkomisije RZS za LKO v tem mandatu
Sestanek je bil v soboto 12. novembra 2016, z začetkom ob 11.00 uri v restavraciji Via Bona,
Tbilisijska 59, Ljubljana - Vič.

Prisotni:
- podkomisija:

Aleksander KOLAR (predsednik podkomisije) ter člani: Aleksander POŠ, Boris
GALEKOVIĆ, Milan RODOŠEK
- drugi vabljeni: Igor MILIČIĆ (sekretar RZS), Sidonija KOLAR (vodja reprezentance LKO)

SKLEPČNOST: Prisotni so vsi člani podkomisije. Sestanek je sklepčen.

Sprejet je bil naslednji dnevni red:
1. Pregled zapisnika prejšnjega sestanka in realizacija sklepov,
2. Poročilo o DP RZS v LKO 2016,
3. Poročilo o SP 2016,
4. Poročilo o DJP 2016,
5. Priprave na tekmovalno sezono 2017,
6. Priprava predloga o spremembah v Pravilih RZS za LKO,
7. Razno.

ad 1
1. Pregled zapisnika prejšnjega sestanka in realizacija sklepov

Predsednik podkomisije poroča o realizaciji sklepov prejšnjega sestanka. Vsi sklepi so bili realizirani.
Podkomisija sprejme:
sklep 1: člani podkomisije za LKO so seznanjeni z realizacijo sklepov.
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ad 2
2. Poročilo o DP RZS v LKO 2016,
Poroča predsednik podkomisije. A. Kolar pove, da so bile vse tekme izvedene po terminskem planu na
registriranih tekmovalnih trasah ribiških družin, ki so bile izbrane kot izvajalke. Tekmovalne trase so bile
pripravljene in urejene v skladu s Pravili RZS o tekmovanjih v LKO. Na vseh štirih tekmah je bilo
zadostno število tehtalcev in potrebnega tehničnega osebja.
Predsednik poroča o težavah pri izvedbi treninga pred 2. tekmo DP na tekmovalni trasi RD Voglajna.
Izvajalka tekme ni upoštevala pogojev za izvedbo tekme LKO. Podkomisija ugotovi, da izvajalke v veliki
večini ne upoštevajo določil tekmovalnih aktov RZS. Predstavniki RD izvajalk niso seznanjeni s pogoji
za izvedbo tekem. Na 4. tekmi je bila izključena ekipa RD Celje 2, ki je podala pisno pritožbo na
sodniško odločitev. Podkomisija je že obravnavala pritožbo na korespondenčni seji.
Po obširni razpravi podkomisija sprejme:
sklep 2: podkomisija ocenjuje organizacijo in izvedbo DP RZS v LKO 2016 kot uspešno.
sklep 3: predsednik pripravi osnutek predloga za Ponudbo za izvedbo tekme za DP v LKO in ga pošlje
v potrditev članom podkomisije in sekretarju RZS.
ad 3
3. Poročilo o SP 2016.

Vodja reprezentance poda poročilo o pripravah in udeležbi reprezentance RZS za LKO 2016 na SP v
Franciji. Člani reprezentance so se zahvaljujoč zadostnim finančnim sredstvom, udeležili treninga v
Franciji. Vodja reprezentance v nadaljevanju pove, da je bila reprezentanca uvrščena na 9. mesto med
26. reprezentancami, kar ocenjuje, kot zelo dobro uvrstitev glede na pogoje v katerih se reprezentantje
pripravljajo na SP upoštevajoč, da porabijo za opremo in vabe lastna sredstva. Medsebojni odnosi v
reprezentanti so bili na visokem nivoju, reprezentanca je delovala enotno, kot ekipa. Vodja
reprezentance pove, da se z maloštevilčno ekipo zadani cilji izvajajo s težavo. Podkomisijo seznani o
težavah pri pridobivanju finančnih in materialnih sredstev. Športni ribolov medijsko ni zanimiv in iskanje
sponzorjev in donatorjev v sled tega ni preprosto opravilo. Brez pomoči nekaterih članov reprezentance
bi le s težavo zagotovila zadostna finančna in materialna sredstva. Prisotne seznani s finančnim
poročilom, ki je bilo oddano v predpisanem roku računovodstvu RZS.
Vodja reprezentance v nadaljevanju predstavi plan tekmovanj F.I.P.S.e.d.. Pojasni, da so kandidatke za
izvedbo SP 2018 države, ki so oddaljene od Slovenije tudi več tisoč kilometrov. Države so Senegal,
Portugalska in Ukrajina. Največji strošek bodo predstavljali stroški poti in najem vozil v tujini. Podkomisiji
predlaga, da se višek sredstev, ki bodo konec leta 2016 ostala na kontu LKO, rezervira za udeležbo
reprezentance na SP 2018.
Po razpravi so člani podkomisije sprejeli:
sklep 4: podkomisija ocenjuje uvrstitev reprezentance RZS za LKO na SP 2016, kot zelo dobro.
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sklep 5: podkomisija se zahvaljuje vodji reprezentance, ki je z vloženim trudom pripomogla k udeležbi
reprezentance RZS za LKO na letošnjem SP.
sklep 6: podkomisija potrjuje finančno poročilo.
sklep 7: podkomisija predlaga TK RZS in UO RZS, da se neporabljena sredstva na računu LKO
rezervirajo in namenijo udeležbi reprezentance RZS za LKO na svetovnem prvenstvu 2018.
sklep 8: rezervirana sredstva so namenska. V kolikor se reprezentanca RZS za LKO svetovnega
prvenstva 2018 zaradi katerega koli vzroka ne udeleži, odloča o koriščenju sredstev podkomisija RZS
za LKO.
sklep 9: predsednik podkomisije pripravi pisne zahvale za sponzorje in donatorje, ki jih tajništvo RZS
verificirane s strani predsednika RZS in vodje reprezentance in pošlje na naslove prejemnikov.
ad 4
4. Poročilo o DJP 2016.
Poročilo je podal predsednik podkomisije. Klubskega tekmovanja DJP 2016 sta se udeležili dve (2) ekipi
predstavnici ribiških družin Celje in Voglajna, ki sta zasedli 5. in 7. mesto. Uvrstitev obeh ekip ocenjuje
kot dobro glede na to, da je bilo Ramsko jezero in pogoji ribolova za vse slovenske tekmovalce
neznanka. Vsi tekmovalci so vložili veliko truda in nemalo finančnih sredstev, da bi dosegli dober
rezultat. Stroške udeležbe so krili tekmovalci sami oziroma so jim del stroškov povrnile njihove ribiške
družine. Predsednik pove, da sta bili štartnini za obe ekipi poravnani s strani RZS in podkomisije RZS
za LKO. Prispevek o klubskem tekmovanju DJP 2016 bo objavljen v glasilu Ribič.
Podkomisija sprejme:
sklep 10: podkomisija ocenjuje uvrstitev ekip RD Celje in RD Voglajna, kot dobro.
sklep 11: podkomisija čestita ekipama za dobri uvrstitvi na DJP 2016.
ad 5
5. Priprave na tekmovalno sezono 2017.

Prisotni razpravljajo o težavah pri organizaciji in izvedbi državnih prvenstev RZS v LKO. Težave
nastajajo predvsem pri pridobivanju ustreznih tekmovalnih tras in pri zadostnem številu
ekip/tekmovalcev. Ribiške družine, ki razpolagajo z ustreznimi tekmovalnimi trasami, se ne prijavijo na
razpis RZS za izvedbo ligaških tekem LKO. Nekatere ribiške družine nimajo interesa za sodelovanje v
tekmovalni disciplini LKO kljub temu, da med njihovimi člani ne manjka tekmovalcev, ki bi bili pripravljeni
tekmovati v ligi LKO. Najem tekmovalnih tras izven meja Slovenije je zaradi visokih stroškov izvedbe in
dodatnih stroškov tekmovalcev nemogoč in nedopusten, pove predsednik podkomisije. Organizacija DP
z manjšim številom tekem ni sprejemljiva. Podkomisija v nadaljevanju razpravlja o možnostih za
pridobitev večjega števila tekmovalcev in zadostno število tekmovalnih tras, kar bi pomenilo nemoteno
organizacijo in izvedbo DP RZS v LKO 2017 in v naslednjih tekmovalnih obdobjih. Podkomisija predlaga
termine za izvedbo tekem v sezoni 2017. Člani podkomisije razpravljajo o možnostih za pridobitev
pokroviteljev DP.
Po razpravi v okviru te točke podkomisija sprejme:
3

sklep 12: Podkomisija predlaga TK RZS, da v letu 2017 izvede izobraževanje za sodnike LKO.
sklep 13: Predsednik podkomisije skliče sestanek vodij ekip, ki bodo tekmovale v tekmovalni sezoni
2017, pred prvo tekmo DP RZS v LKO.
sklep 14: Predsednik pripravi pisne ponudbe za pokrovitelje DP RZS v LKO.
sklep 15: Podkomisija potrjuje termine za izvedbo tekem DP RZS v LKO 2016:





1. tekma od 5. do 7. maj 2017
2. tekma od 19. do 21. maj 2017
3. tekma od 2. do 4. junij 2017
4. tekma od 16. do 18. junij 2017

sklep 16: Vodja ekipe RD, ki tekmuje v DP RZS za LKO, najavi udeležbo tekmovalcev na uradnem
treningu najmanj 8 dni pred začetkom posamezne tekme pri predsedniku podkomisije za LKO.
sklep 17: Predsednik skliče sestanek vodij ekip, ki bodo tekmovale v tekmovalni sezoni 2017, pred prvo
tekmo DP RZS v LKO.
ad 6
6. Priprava predloga o spremembah v Pravilih RZS za LKO.
Podkomisija razpravlja o določilih pravil LKO, ki obravnavajo ravnanje tekmovalcev z ulovljenimi ribami
med utrujanjem, v času hrambe ribe v mreži čuvarici, med tehtanjem in po izpustitvi ribe nazaj v vodo.
Tekmovalci so dolžni ravnati z vsemi ulovljenimi ribami humano in spoštljivo in so dolžni preprečiti vse
vrste poškodb in pogin ulovljene ribe ne glede na vrsto. Tekmovalec ob uporabi predpisane opreme in
ob pravilnem ravnanju z ulovljeno ribo nima vpliva na morebitni pogin ribe zaradi katerega koli drugega
vzroka.
Podkomisija sprejme:
sklep 18: V kolikor je tekmovalec ravnal z ulovljeno ribo v skladu z veljavnimi Pravili RZS za LKO in
pride do pogina ribe zaradi katerega koli drugega vzroka ekipa ne sme biti kaznovana.
sklep 19: Določilo o poginu ulovljene ribe iz neznanega vzroka se vpiše v Pravila RZS za LKO.
ad 7
7. Razno.
 Odbitek DDV
Podkomisija je zaradi odbitka letno oškodovana za več sto Evrov. Odbitek DDV se šteje v odhodke.
Podkomisija za LKO nima pridobitne dejavnosti.
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Po razpravi sprejme sklep:
sklep 19: Podkomisija naproša predsednika RZS, da se znesek obračunanega DDV-ja vrne na konto
podkomisije za LKO.
sklep 20: Sredstva iz naslova obračunanega DDV-ja se namenijo in rezervirajo reprezentanci RZS za
LKO za udeležbo na svetovnem prvenstvu 2018.
 Predstavitev projekta Ujemite naravo!
Sekretar RZS uvodoma čestita podkomisiji za dobro delovanje in reprezentanci LKO za doseženi
rezultat. V nadaljevanju pove, da RZS naproša predsednike RD, da v nove RGN vpišejo tekmovalne
trase ustrezne posameznim disciplinam. Prisotne obvesti o izboru lokacije za izvedbo pokalnega
tekmovanja DJP v letu 2017. Na sestanku RAJP, je bila organizacija tekmovanja dodeljena Srbiji.
Sekretar predstavi projekt Ujemite naravo!, katerega osnovni namen je pridobiti fotografije vseh vrst rib,
žab, ptic, ki bodo vnesene v interaktivni zemljevid živalskih vrst Slovenije. Člane podkomisije seznani z
vsebino spletne strani BioPortal.si.
V tej točki ni bilo sprejetih sklepov
Vsi sklepi so bili sprejeti. Sestanek je bil končan ob 16.00 uri.
Zabeležil:
Aleksander KOLAR

Predsednik podkomisije:
Aleksander KOLAR
e-potrditev: Milan RODOŠEK, 06.12.2016
e-potrditev: Aleksander POŠ, 07.12.2016
e-potrditev: Boris GALEKOVIĆ, 06.12.2016
e-potrditev: Aleksander KOLAR, 06.12.2016

OPOMBA: strokovna služba RZS poskrbi za objavo zapisnika na spletnih straneh zveze po verifikaciji
prededujočega na tem sestanku.
TPO objavi zapisnik na spletnih straneh podkomisije po verifikaciji predsedujočega na tem sestanku.
Po verifikaciji predsedujočega kopije zapisnika v e- verziji prejmejo:
- člani podkomisije LKO,
- člani UO,
- člani TK,
- v zapisniku zadolženi posamezniki,
- arhiv RZS.
Zapis prejemnikov po elektronski pošti je v arhivu RZS.
Datum verifikacije zapisnika na seji UO RZS: ____________. 2016.
Obvestilo o objavi na spletni strani zveze prejmejo:
- člani podkomisije,
- morebitni drugi udeleženci sestanka,
- Janez HVALE, predstavnik RZS v skupščini OKS – ZŠZ,
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- člani UO,
- člani NO RZS,
- vse RD.
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