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Ribiška zveza Slovenije telefon: 01 256 12 94 

 

Tržaška cesta 134 telefaks: 01 256 12 95 

1000    Ljubljana e- naslov: info.rzs@ribiska-zveza.s

 
 
ZAPISNIK 
5. sestanka tekmovalne podkomisije RZS za LKO  v tem mandatu 

Sestanek je bil v petek, 29. novembra 2019, z začetkom ob 17.00 uri v prostorih Ribiške zveze 
Slovenije, Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana. 

 

Prisotni: 

- podkomisija: Aleksander KOLAR (predsednik podkomisije) ter člana: Aleksander POŠ,  Milan 
RODOŠEK 

- drugi vabljeni: Igor MILIČIČ (sekretar RZS), Sidonija KOLAR (vodja A reprezentance LKO), Bojan 
JAVORNIK (predsednik TK RZS) 

- opr. odsotni:   Bojan JAVORNIK (predsednik TK RZS) 
 

 

 

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 2019, 

3. Poročilo o tekmovanju Ukrajina 2019, 

4. Poročilo o DJP 2019, 

5. Priprave na tekmovalno sezono 2020, 

6. 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 2019. 

 

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 2019 kot uspešno. 

 

ad 3 

 

3. Poročilo o tekmovanju Ukrajina 2019.  

 

Vodja reprezentanc poroča o udeležbi reprezentance RZS za LKO 2019 na mednarodnem tekmovanju 
Trident Lake v Ukrajini v dneh od 2. do 5. septembra 2019. Uvodoma pove, da je bilo tekmovanje 
organizirano z namenom treninga za reprezentance, ki se bodo v prihodnjem letu udeležile svetovnega 
prvenstva na tem jezeru. Na tekmovanju je sodelovalo 32. ekip iz 11. držav. Organizator je pričakoval 
večje število ekip, ker pa je v začetku leta že potekalo svetovno prvenstvo v JAR (Južno afriška 
republika), veliko reprezentanc ni imelo sredstev za udeležbo na tem tekmovanju. 

Vodja reprezentanc LKO je zahvaljujoč finančni pomoči donatorjev uspela zagotoviti zadosti sredstev za 
najem vozil, nakup goriva, hrane in nastanitev reprezentantov pred ter po končanem tekmovanju.  Vsi 
sodelujoči so pridobili veliko informacij o vodi, načinu ribolova ter o samem prizorišču prihodnjega 
svetovnega prvenstva. Ekipa RD Renče (Rok in Erik Batagelj) je zasedla 6. mesto. 

 

Po razpravi so člani podkomisije sprejeli:  
 

sklep 3: podkomisija se zahvaljuje vodji reprezentance za vložen trud pri pridobivanju sredstev in 
vodenju reprezentantov. 

 

sklep 4: podkomisija čestita članoma RD Renče za dobro uvrstitev. 

 

 

ad 4 

 

4. Poročilo o DJP 2019 

  

Poroča predsednik podkomisije. Klubsko tekmovanje je potekalo v dneh od 26. do 29. 9. 2019 na 
akumulaciji Paljurci, ki se nahaja na jugu Severne Makedonije, v bližini kraja Bogdanci. Tekmovanja se 
je udeležila ena (1) slovenska ekipa, tekmovalca Aleksander Kolar in Vinko Volf. Zaradi več mesečne 
suše v Makedoniji so bili pogoji za tekmovanje težki. Tekmovalo je 11. ekip, Slovenija je osvojila 8. 
mesto. Prispevek o tekmi DJP 2019 je bil objavljen v 11. številki Glasila Ribič in na spletni strani 
www.lko.si. 
 
Podkomisija po razpravi sprejme: 
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sklep 5: podkomisija ocenjuje uvrstitev ekipe glede na slabe tekmovalne pogoje, kot dobro. 

sklep 6: podkomisija se zahvaljuje predsedniku TK RZS, vodji reprezentanc RZS za LKO in sekretarju 
RZS za vso pomoč pri pridobivanju manjkajočih finančnih sredstev.  
 

ad 5 

 

5. Priprave na tekmovalno sezono 2020.  

 

Prioriteta je organizacija državnega prvenstva RZS v LKO. Slednja je predvsem odvisna od 
pripravljenosti ribiških družin za registracijo ekip/tekmovalcev, kot tudi plačilo startnin 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 ribiške družine ne prijavijo na razpis za izvajalke. 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 2020 v kolikor bo dovolj finančnih sredstev. Svetovno 
prvenstvo 2020 bo v Ukrajini. 

Klubsko tekmovanje DJP 2020 bo organizirano v BiH. Podkomisija bo po končanem DP 2020 
predlagala TK RZS ekipo/ekipe RD za sodelovanje na DJP 2020. 

 

Po obširni razpravi je podkomisija sprejela: 

 
sklep 7: podkomisija poziva ribiške družine, da kandidirajo za izvedbo tekem DP v LKO 2020. 
 
sklep 8: podkomisija poziva ribiške družine, da registrirajo tekmovalce/ekipe, ki želijo tekmovati v ligi 
LKO. 
 
sklep 9: v času trajanja posamezne tekme je ekipam dovoljeno ob tekmovalnem prostoru oglaševanje 
sponzorjev na prenosnih panojih, transparentih in zastavah velikosti do 3 m2.  
 
sklep 10: v dokumentih tekme se objavi RD za katero ekipa tekmuje in naziv sponzorja ekip. Naziv 
sponzorja se izpostavi. 
 
sklep 11: podkomisija potrjuje termine za izvedbo tekem DP RZS v LKO 2020:  
 

1. tekma: 17. do 19. april 2020 
2.  tekma: 08. do 10. maj 2020 
3.  tekma: 22. do 24. maj 2020 
4.  tekma: 12. do 14. junij 2020 

 
 

ad 6 

 

6. Razno.  
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• Organizacija in izvedba pokalnega tekmovanja  

 

Vodja reprezentanc RZS za LKO uvodoma spregovori o težavah pri pridobivanju finančnih sredstev za 
udeležbo na svetovnih prvenstvih. Podkomisiji predlaga organizacijo mednarodnega pokalnega 
tekmovanja z denarnimi nagradami. Tekmovanje se organizira z namenom pridobitve dodatnih finančnih 
sredstev za udeležbo reprezentance LKO na SP 2020 v Ukrajini. Med ostalim pove, da so tovrstna 
tekmovanja stalnica v državah, kjer se izvajajo svetovna prvenstva pod okriljem FIPSed.  

 

Podkomisija po razpravi sprejme: 

 

sklep 12: Podkomisija potrjuje predlog vodje reprezentanc RZS za LKO. 

 

sklep 13: Podkomisija v času do naslednje redne seje korespondenčno razpravlja o podrobnostih 
organizacije in izvedbe mednarodnega pokalnega tekmovanja. 

 

sklep 14: Predsednik uvrsti točko v dnevni red naslednjega rednega sestanka v tem mandatu. 

 

 

• Kategorizacija tekmovalcev v disciplini LKO 

S. Kolar pove, da Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez (OKS-ZŠZ) v Pravilih za 

kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji ne navaja pogojev in pravil za tekmovanja v disciplini 
LKO. Pojasni, da FIPSed vodi rezultate v disciplini LKO po parih in ekipah in ne po posameznikih. 

 

sklep 15: Podkomisija naproša predstavnika RZS v OKS, da preveri možnost za kategoriziranje parov 
in ekip discipline LKO. 

 

 

Vsi sklepi so bili sprejeti. Sestanek je bil končan ob 19.00 uri. 

 
Zabeležil: Predsednik podkomisije: 
Aleksander KOLAR Aleksander KOLAR    
 

e-potrditev: Milan RODOŠEK, 10.12.2019 
e-potrditev: Aleksander POŠ, 10.12.2019 

e-potrditev: Aleksander KOLAR, 09.12.2019  
 
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: 
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- 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, 
- predstavnik RZS v skupščini OKS – ZŠZ, 
- člani UO, 
- člani NO RZS, 
- vse RD. 

 


