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
1. sestanka tekmovalne podkomisije RZS za LKO v tem mandatu
Sestanek je bil v soboto, 25. novembra 2017, z začetkom ob 11.00 uri v prostorih restavracije Via
Bona, Tbilisijska 59, Ljubljana – Vič.
Prisotni:
- podkomisija:

Aleksander KOLAR (predsednik podkomisije) ter člana: Aleksander POŠ, Milan
RODOŠEK
- drugi vabljeni: Igor MILIČIČ (sekretar RZS), Sidonija KOLAR (vodja A reprezentance LKO)
- opr. odsotni: Boris GALEKOVIĆ (član podkomisije)

SKLEPČNOST: Prisotni so trije 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 2017,
3. Poročilo o SP 2017,
4. Poročilo o DJP 2017,
5. Priprave na tekmovalno sezono 2018,
6. Izbor vodje reprezentance RZS za LKO,
7. Razno.

ad 1
1. Pregled zapisnika prejšnjega sestanka in realizacija sklepov

Pregled zapisnika prejšnjega sestanka, je opravil predsednik podkomisije. Podkomisija ugotovi, da so
vsi sklepi realizirani.

sklep 1: člani podkomisije so seznanjeni z realizacijo sklepov.
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ad 2
2. Poročilo o DP RZS v LKO 2017.

Predsednik podkomisije 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.
Tekmovalci so upoštevali Pravila RZS za LKO, kršitev ni bilo.
Po razpravi podkomisija sprejme:
sklep 2: podkomisija ocenjuje organizacijo in izvedbo DP RZS v LKO 2017 kot uspešno.
ad 3
3. Poročilo o SP 2017.

Vodja reprezentance S. Kolar poda poročilo o pripravah in udeležbi reprezentance RZS za LKO 2017
na SP na Madžarskem. Pove, da je bila reprezentanca uvrščena na 9. mesto med 26. reprezentancami.
Uvrstitev ocenjuje kot zelo dobro. Tekmovalec Rok Horvat, je uspel uloviti najtežjega krapa na tem SP,
za kar je prejel pokal, ki je prvo tovrstno priznanje slovenskim reprezentancam za LKO. Medsebojni
odnosi med reprezentanti so bili na visokem nivoju, reprezentanca je tudi letos delovala enotno in v
odličnem tekmovalnem duhu.
V nadaljevanju pove, da je večina reprezentantov opravila več samostojnih treningov na jezeru Deseda.
Stroške treningov so pokrivali izključno z lastnimi finančnimi sredstvi. Tekmovalci vlagajo veliko časa in
lastnih sredstev za doseganje dobrih rezultatov in zastavljenih ciljev, ki so vse kaj drugega, kot zgolj
sodelovanje na svetovnih prvenstvih.
Reprezentantje so se deležili tudi uradnega treninga (tekme) v mesecu septembru, za kar gre zahvala
zadostnim finančnim sredstvom, ki so jih v veliki večini prispevali sponzorji in donatorji.
Ribiške družine, katerih ekipe so bile uvrščene v reprezentanco RZS za LKO 2017, v veliki večini niso
prispevale za svoje tekmovalce nobenih sredstev. Izjema je RD BLED, ki vsa leta nesebično prispeva
denarna sredstva za priprave in udeležbo reprezentance LKO na svetovnem prvenstvu.
Za reprezentante je bil organiziran zaključek skladno s Poslovnikom reprezentanc RZS.
Vodja reprezentance predlaga podkomisiji, da se sredstva, ki bodo konec leta 2017 ostala na kontu
LKO, rezervirajo za namen udeležbe reprezentance za LKO na SP 2018.
Po razpravi so člani podkomisije sprejeli:
sklep 3: podkomisija ocenjuje uvrstitev reprezentance RZS za LKO na SP 2017, kot zelo dobro.
sklep 4: podkomisija se zahvaljuje vodji reprezentance, za vložen trud pri pridobivanju sredstev in
vodenju reprezentantov na letošnjem SP.
sklep 5: podkomisija čestita reprezentantu Roku Horvatu za prejeti pokal.
sklep 6: podkomisija predlaga TK RZS in UO RZS, da se neporabljena sredstva na računu LKO
rezervirajo in namenijo za plačilo stroškov bivanja reprezentantov v času svetovnega prvenstva 2018.
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sklep 7: 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.
ad 4
4. Poročilo o DJP 2017
Poroča predsednik podkomisije. Klubsko tekmovanje DJP 2017 je potekalo na jezeru Čepel v Srbiji.
Tekmovanja sta se udeležili dve (2) slovenski ekipi. Za ekipo Slovenija 1 sta tekmovala Boštjan Golež,
RD Celje in Marino Crnković, RD Voglajna. Za ekipo Slovenija 2 sta tekmovala Aleš Deželak in Aleš
Dolgan, RD Bistrica. Ekipa Slovenija 1 se je uvrstila na peto (5). mesto, Slovenija 2 pa na sedmo (7).
mesto med devetimi (9) sodelujočimi ekipami. Stroške udeležbe so krile ribiške družine, katerih
tekmovalci so sodelovali na tem pokalnem tekmovanju in deloma tekmovalci sami. Predsednik pove, da
sta bili štartnini za obe ekipi poravnani s strani RZS in podkomisije RZS za LKO. Poročila o poteku
tekmovanja in uradnih rezultatov podkomisija s strani slovenskih tekmovalcev ni prejela.
Podkomisija po obširni razpravi sprejme:
sklep 8: podkomisija ocenjuje uvrstitev ekip, kot dobro.
sklep 9: podkomisija čestita ekipama za uvrstitvi na DJP 2017.
ad 5
5. Priprave na tekmovalno sezono 2018.

Prioriteta je organizacija državnega prvenstva RZS v LKO. Slednja je v veliki meri odvisna od
pripravljenosti ribiških družin za registracijo ekip/tekmovalcev in za plačilo štartnin za posamezne tekme
DP. Organizacija DP v LKO bo mogoča le v primeru, da bo za izvedbo kandidiralo dovolj ribiških družin,
ki imajo ustrezne registrirane tekmovalne trase. Ribiška zveza Slovenije nima vpliva na registracije
tekmovalcev in na prijave kandidatk za izvedbo DP v LKO. Nekatere ribiške družine ne registrirajo
tekmovalcev, čeprav med njihovimi člani slednjih ne manjka in bi bili pripravljeni tekmovati v ligi LKO.
Prav tako se ne prijavijo na razpis za izvajalke, čeprav imajo ustrezne tekmovalne trase. Najemanje
tekmovalnih tras izven meja Slovenije je nedopustno in sramotno. Organizacija DP z manjšim številom
tekem ni sprejemljiva. Podkomisija v nadaljevanju razpravlja o možnostih ukinitve uradnih treningov.
Člani predlagajo, da ostane višina nadomestila za tekmovalne trase nespremenjena. Podkomisija
predlaga termine za izvedbo tekem DP v LKO.
Udeležba na mednarodnih tekmovanjih, je posledično odvisna od organizacije in izvedbe DP RZS v
LKO. Reprezentanca RZS za LKO se udeleži SP 2018 v kolikor bo dovolj finančnih sredstev. Svetovno
prvenstvo 2018 bo v Srbiji. S. Kolar seznani podkomisijo o vse večjih težavah pri pridobivanju finančnih
in materialnih sredstev. Športni ribolov ni medijsko zanimiv in le še redka podjetja se odločajo za
podporo tej tekmovalni disciplini.
Klubsko tekmovanje DJP 2018 bo organizirano v Sloveniji. RD organizatorka in izvajalka tega klubskega
tekmovanja zagotovi vse potrebno, da se tekmovanje izvede skladno s pravili FIPSed. Podkomisija je
pripravljena nuditi pomoč pri izvedbi tekmovanja ribiški družini, ki bo organizirala in izvedla DJP 2018.
RD Bistrica je izrazila željo po organizaciji in izvedbi tekme za pokal DJP 2018. Podkomisija preuči
možnosti izvedbe tekme še pri ostalih ribiških družinah.
Po obširni razpravi je podkomisija sprejela:
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sklep 10: podkomisija poziva ribiške družine, da se prijavijo na razpis za izvedbo tekem DP v LKO
2018.
sklep 11: podkomisija poziva ribiške družine, da registrirajo tekmovalce/ekipe ki želijo tekmovati v ligi
LKO.

sklep 12: podkomisija potrjuje termine za izvedbo tekem DP RZS v LKO 2018:
1. tekma: 20. do 22. april 2018
2. tekma: 04. do 06. maj 2018
3. tekma: 18. do 20. maj 2018
4. tekma: 01. do 03. junij 2018
sklep 13: podkomisija naproša sekretarja RZS, da kontaktira predsednika RD Bistrica glede
organizacije pokalnega tekmovanja DJP 2018.

ad 6
6. Izbor vodje reprezentance RZS za LKO.

Predsednik seznani prisotne o poteku mandata vodji reprezentanc RZS za LKO. Pove, da je Sidonija
Kolar, dosedanji vodja reprezentance, uspešno vodila reprezentance na več svetovnih prvenstev in da
so pod njenim vodstvom reprezentance iz leta v leto napredovale tako po rezultatih, kot pri
medsedbojnih odnosih med samimi reprezentanti. Prisotna Sidonija Kolar seznani člane podkomisije o
svojih zdravstvenih težavah in o tem, da je kljub slabšemu zdravstvenemu stanju pripravljena prevzeti
vodenje reprezentanc tudi v prihodnje. Člani podkomisije pričakujejo, da bo Sidonija Kolar vodila
reprezentance tudi v naslednjem mandatu.
Podkomisija sprejme:
sklep 14: podkomisija se zahvaljuje Sidoniji Kolar, RD Voglajna, za vložen trud pri vodenju
reprezentanc v preteklem mandatu.
sklep 15: podkomisija predlaga TK RZS in UO RZS potrditev Sidonije Kolar, članice RD Voglajna, za
vodjo reprezentanc RZS za LKO v naslednjem mandatu.
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ad 11
11. Razno.
 Kadrovske spremembe
Predsednik seznani podkomisijo o tem, da član podkomisije Boris Galeković, RD Bistrica, zaradi
prezaposlenosti na delovnem mestu in v matični ribiški družini ne zmore opravljati dodeljenih zadolžitev
še v podkomisiji za LKO. Podkomisija predlaga, da se Borisa Galekovića razreši članstva v podkomisiji.
Podkomisija po razpravi sprejme:
sklep 16: Podkomisija predlaga TK RZS in UO RZS, da razrešita Borisa Galekovića, RD Bistrica, vseh
zadolžitev v podkomisiji RZS za LKO.

Vsi sklepi so bili sprejeti. Sestanek je bil končan ob 15.00 uri.
Zabeležil:
Aleksander KOLAR

Predsednik podkomisije:
Aleksander KOLAR
e-potrditev: Boris GALEKOVIĆ,
e-potrditev: Aleksander POŠ,
e-potrditev: Aleksander KOLAR,

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: ____________.
Obvestilo o objavi na spletni strani zveze prejmejo:
- člani podkomisije,
- morebitni drugi udeleženci sestanka,
- Janez HVALE, predstavnik RZS v skupščini OKS – ZŠZ,
- člani UO,
- člani NO RZS,
- vse RD.
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