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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 
10. sestanka tekmovalne podkomisije RZS za LKO  v tem mandatu 

Sestanek je bil v soboto, 13. novembra 2021, z začetkom ob 16.00 uri v prostorih gostišča ViaBona, 
Tbilisijska ulica 59, 1000 Ljubljana 

 

Prisotni: 
- podkomisija: Aleksander KOLAR (predsednik podkomisije) ter člana: Aleksander POŠ,  Milan RODOŠEK 
- drugi vabljeni: Igor MILIČIČ (sekretar RZS), 
- opr. odsotni:   Sidonija KOLAR (vodja A reprezentance LKO), 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 2021, 

3. Poročilo o DJP 2021, 

4. Priprave na tekmovalno sezono 2021, 

5. Predlog sprememb v Pravilih RZS za LKO, 

6. Kadrovske menjave, 

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 potrjujejo realizacijo sklepov. 
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ad 2 

 

2. Poročilo o DP RZS v LKO 2021 

 

Predsednik podkomisije pove, da so bile izvedene tri (3) tekme po usklajenem terminskem planu na registriranih 
tekmovalnih trasah ribiških družin, ki so bile izbrane kot izvajalke. Prva (1) tekma se zaradi epidemije in po 
navodilih pristojnega ministrstva ter ob upoštevanju odlokov vlade RS ne izvede. Tekmovalne trase so bile 
pripravljene in urejene v skladu s Pravili RZS o tekmovanjih v LKO. Na vseh treh tekmah je bilo zadostno število 
tehtalcev in potrebnega tehničnega osebja. 
Tekmovalci so upoštevali Pravila RZS za LKO, ugotovljenih kršitev ni bilo. Na prvi (1) tekmi je bila glavnemu 
sodniku podana ustna pritožba tekmovalcev RD Brežice zoper ekipo RD Bistrica 1. Glavni sodnik pri pregledu 
tekmovalnega mesta in pri preverjanju lovnih koridorjev ekipe RD Bistrica 1 ni zaznal nobenih nepravilnosti. 
 
Po razpravi podkomisija sprejme: 
 
sklep 2: podkomisija ocenjuje organizacijo in izvedbo DP RZS v LKO 2021 kot uspešno. 
 
sklep 3: podkomisija poziva vse tekmovalce, da tekmujejo pošteno in ne kršijo zapovedanih tekmovalnih pravil in 
da ne poskušajo na goljufiv in nepošten način doseči boljši rezultat.  
 
sklep 4: podkomisija poziva tekmovalce, da po možnosti sporazumno razrešujejo morebitne nesporazume. Večje 
nepravilnosti naj obvezno prijavijo pristojnim organom. 
 
 

 

ad 3 

 

3. Poročilo o DJP 2021 

 

Poroča predsednik podkomisije. Klubsko tekmovanje je potekalo v dneh od 26. do 29. avgusta 2021 na 
Ramskem jezeru, ki se nahaja v Bih, v bližini kraja Prozor. Tekmovanja se je udeležila reprezentanca Ribiške 
zveze Slovenije za LKO. Reprezentanco so sestavljale tri (3) ekipe:  

SLOVENIJA 1 - Samir Kadić in Franc Rožman, RD Brežice, 

SLOVENIJA 2 - Aleksander Kolar in Boštjan Golež, RD Slov. Bistrica, 

SLOVENIJA 3 - Igor Petković in Rok Horvat, RD Bistrica I.B.. 

Spremljevalna ekipa: 

vodja - Sidonija Kolar, RD Slov. Bistrica, 

trener - Dražen Jurčević, RD Bistrica I.B., 

delegat - Jasmin Šepić, RD Bled. 

Sodelovalo je 18. ekip iz šestih držav. Bosna in Hercegovina, Črna Gora, Hrvaška, Makedonija, Slovenija in 
Srbija, kar je rekordna udeležba ekip na tovrstnih tekmovanjih v krapolovu. A. Kolar in B. Golež, Slovenija 2, sta 
se uvrstila na peto (5) mesto, I. Petković in R. Horvat, Slovenija 3, sta bila uvrščena na osmo (8), S. Kadić in F. 
Rožman, Slovenija 1, sta žal ostala brez ulova. Prvo mesto si je priborila ekipa iz Hrvaške, ekipa Bosne in 
Hercegovine je osvojila srebro, tretja in s tem bronasta pa je bila ekipa iz Srbije. 
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Podkomisija po razpravi sprejme: 
 

sklep 5: podkomisija ocenjuje uvrstitev ekip kot zelo dobro. 

 

sklep 6: podkomisija se zahvaljuje vodji reprezentanc RZS za LKO za vložen trud pri vodenju reprezentantov in 
za vso logistično podporo. 

.  

 

 

ad 4 

 

4. Priprave na tekmovalno sezono 2022 

  

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. Člani podkomisije predlagajo, da ostane višina nadomestila za tekmovalne trase 
nespremenjena. Podkomisija predlaga termine za izvedbo tekem DP v LKO. 

Reprezentanca RZS za LKO se udeleži SP 2022 v Ukrajini v kolikor bo dovolj finančnih sredstev. 
Podkomisija bo predlagala TK RZS ekipo/ekipe RD za sodelovanje na DJP 2022. 

 

Po obširni razpravi je podkomisija sprejela: 

 
sklep 7: podkomisija poziva ribiške družine, da kandidirajo za izvedbo tekem DP v LKO 2022. 
 
sklep 8: podkomisija poziva ribiške družine, da registrirajo tekmovalce/ekipe, ki želijo tekmovati v ligi LKO. 
 
sklep 9: podkomisija potrjuje predlagane termine za izvedbo tekem DP RZS v LKO 2022:  
 

1.  tekma: 22. do 24. april 2022 
2.  tekma: 06. do 08. maj 2022 
3.  tekma: 20. do 22. maj 2022 
4.  tekma: 03. do 05. junij 2022 

 

 

 

ad 5 

 

5. Predlog sprememb v Pravilih RZS za LKO 

 

Člani podkomisije razpravljajo o Pravilih RZS za LKO, sprejetih v letu 2019. Ugotovijo, da so skladna s 
Pravilnikom RZS o tekmovanjih ter s pravili FIPSed - Carp.  

 

Po obširni razpravi je podkomisija sprejela: 

 
Sklep10: spremembe in dopolnitve Pravil RZS za LKO niso potrebne. 
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ad 6 

 

6. Kadrovske spremembe  

 

Podkomisija razpravlja o kadrovskih menjavah in o razširitvi članstva. Predsednik seznani podkomisijo o 

tem, da želi član podkomisije Aleksander Poš, RD Pesnica/Lenart, prenehati z opravljanjem dodeljenih 
zadolžitev v podkomisiji zaradi pomanjkanja časa.  

 

Podkomisija po razpravi sprejme: 

sklep 16: Podkomisija predlaga TK RZS in UO RZS, da se Aleksander Poš, RD Pesnica/Lenart, 
razreši vseh zadolžitev v podkomisiji RZS za LKO.  

sklep 16: Podkomisija predlaga nove člane – Slavko CUDERMAN, RD Bled, Igor PETKOVIĆ, RD 
Bistrica I.B., Željko PUŠNIK, RD Voglajna.  

 

 

ad 7 

 

7. Razno 

 

• Protidopinško e-izobraževanje 

Sekretar RZS seznani člane podkomisije o obvezni pridobitvi certifikata SLOADO za vpis v bazo registriranih 
športnikov šport 360 (OKS-ZŠZ).. Usposabljanje in pridobitev certifikata je obvezno za vse tekmovalce na regijski 
in na nacionalni ravni iz vseh disciplin. Rok za izpolnitev je do konca leta 2021. 

 

sklep 17: Podkomisija seznani tekmovalce v disciplini LKO o obveznem protidopinškem e-izobraževanju in o  

pridobitvi certifikata SLOADO. 

  . 

 

 

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

 

 

 
Zabeležil: Predsednik podkomisije: 
Aleksander KOLAR Aleksander KOLAR    
 

e-potrditev: Milan RODOŠEK, 21.11.2021 
e-potrditev: Aleksander POŠ, 21.11.2021 

e-potrditev: Aleksander KOLAR, 21.11.2021  
 
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. 
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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, 
- predstavnik RZS v skupščini OKS – ZŠZ, 
- člani UO, 
- člani NO RZS, 
- vse RD. 

 


