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Ribiška zveza Slovenije  

 

Tržaška cesta 134  

1000    Ljubljana V Celju, dne 29.12.2020 

 
 
ZAPIS 
7. korespondenčne seje tekmovalne podkomisije RZS za LKO  v tem mandatu 

Seja je potekala 29. decembra 2020 preko elektronske pošte in telefonskih pogovorov.  

 

Sodelujoči: 
 
- podkomisija: Aleksander KOLAR (predsednik) ter člana: Aleksander POŠ in Milan RODOŠEK 
- vabljeni:    Sidonija KOLAR (vodja reprezentanc RZS za LKO) 
- sklepčnost:    Sodelujejo 3. 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 2020, 

3. Poročilo o SP 2020, 

4. Poročilo o DJP 2020, 

5. Poročilo o pokalnem tekmovanju 2020, 

6. Razno 
 

ad 1 
 
1. Pregled zapisnika prejšnjega sestanka in realizacija sklepov 

 

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

 

sklep 1:  člani podkomisije so seznanjeni z realizacijo sklepov. 
 

 

sklep 1: podkomisija potrjuje udeležbo reprezentance RZS za LKO 2020 na mednarodnem tekmovanju v 
Ukrajini. 
 
sklep 2: vodja reprezentanc seznani reprezentante s sklepi na 1. sestanku reprezentance RZS za LKO 2020. 
 
sklep 3: v kolikor se reprezentanca RZS za LKO 2020 tekmovanja v Ukrajini zaradi katerega koli razloga ne 
udeleži, se sredstva prenesejo v leto 2021, kot namenska sredstva za udeležbo reprezentance RZS za LKO 2021 
na svetovnem prvenstvu v Ukrajini. 
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2. Poročilo o DP RZS v LKO 2020 
 
Državno prvenstvo Ribiške zveze Slovenije je bilo organizirano in izvedeno v skladu s tekmovalnimi akti RZS in 
navodili za izvajanje ribiških tekem v letu 2020 zaradi COVID-19. Sodelovalo je sedem (7) ekip iz različnih ribiških 
družin. Tekme so bile izvedene v terminih objavljenih v tekmovalnem koledarju za leto 2020. 
 

1. tekma je potekala na tekmovalni trasi jezera Radehova, RD Pesnica/Lenart, od 15. do 17. maja, skladno 
s pravili RZS za LKO. Sodelovalo je 7. ekip. Prvo (1) mesto ekipa RD Slov. Bistrica, drugo (2) mesto 
ekipa RD Renče, tretje (3) mesto RD Bistrica I.B.. Rezultati so objavljeni na spletni strani Ribiške zveze 
Slovenije in na spletnem mestu podkomisije RZS za LKO. V času trajanja tekme ni bilo zaznanih 
nobenih nepravilnosti. Vsi prisotni so dosledno upoštevali pravila in odloke vlade RS. 

2. tekma je potekala na tekmovalni trasi ribnika Bana (Pragersko), RD Slov. Bistrica, od 29. do 31, maja, 
skladno s pravili RZS za LKO. Sodelovalo je sedem (7) ekip. Prvo (1) mesto ekipa RD Slov. Bistrica, 
drugo (2) mesto ekipa RD Bistrica I.B., tretje (3) mesto RD Voglajna. Rezultati so objavljeni na spletni 
strani Ribiške zveze Slovenije in na spletnem mestu podkomisije RZS za LKO. V času trajanja tekme ni 
bilo zaznanih nobenih nepravilnosti. 

3. tekma je potekala na tekmovalni trasi akumulacije Sava v dneh od 12. do 14. junija. Sodelovalo je 
sedem (7) ekip. Zmago na drugi tekmi za naslov državnega prvaka si je priborila ekipa RD Pesnica 
Lenart. Drugo uvrščena je bila ekipa RD Voglajna. Ostale ekipe so bile brez ulova. Rezultati so 
objavljeni na spletni strani Ribiške zveze Slovenije in na spletnem mestu podkomisije RZS za LKO. V 
času trajanja tekme ni bilo zaznanih nobenih nepravilnosti. 

4. tekma je bila organizirana in izvedena na tekmovalni trasi akumulacije Mola, RD Bistrica I.B. v dneh od 
26. do 28. junija. Prvo (1) mesto ekipa RD Bistrica I.B., drugo (2) mesto ekipa RD Brežice, tretje (3) 
mesto ekipa RD Pesnica/Lenart. Rezultati so objavljeni na spletni strani Ribiške zveze Slovenije in na 
spletnem mestu podkomisije RZS za LKO. V času trajanja tekme ni bilo zaznanih nobenih nepravilnosti. 

 
Po razpravi podkomisija sprejme: 
 

sklep 4: podkomisija ocenjuje organizacijo in izvedbo DP RZS v LKO 2020 kot uspešno. 
 
 

ad3 
 

3. Poročilo o SP 2020 
 
Vodja reprezentanc RZS za LKO pove, da je bilo svetovno prvenstvo, ki naj bi bilo organizirano in izvedeno v 
Ukrajini, po sklepu FIPSed odpovedano in prestavljeno v leto 2021. V nadaljevanju pove, da je reprezentanca 
tretji teden v septembru izvedla trening na Šmartinskem jezeru. Organiziran je bil zaključek za reprezentanco. 
 

sklep 5: podkomisija potrjuje poročilo. 
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4. Poročilo o DJP 2020 

 
 
Klubsko tekmovanje Donavski jadranski pokal, ki naj bi bilo v BiH, je bilo zaradi epidemije odpovedano. 
 

sklep 6: podkomisija potrjuje poročilo. 
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5. Poročilo o pokalnem tekmovanju 2020 

 
Predsednik pove, da je bilo pokalno tekmovanje zaradi epidemije v RS odpovedano. 
 
 

sklep 7: podkomisija potrjuje poročilo. 
 
 

ad6 
 

6. Razno 

 
V tej točki ni bilo razprave. 
 
 
 
 
 

Podkomisija potrjuje vse sklepe soglasno. 

 
 
 
Zabeležil: Predsednik podkomisije: 
Aleksander KOLAR Aleksander KOLAR    
 

e-potrditev: Aleksander Poš, 30.12.2020 
e-potrditev: Milan Rodošek, 30.12.2020 

e-potrditev: Aleksander Kolar, 30.12.2020 
 

 
OPOMBA: strokovna služba RZS poskrbi za objavo zapisa na spletnih straneh zveze po verifikaciji 
predsedujočega na tem sestanku. 
TPK objavi zapis na spletni strani podkomisije po verifikaciji predsedujočega na tem sestanku. 
 
Po verifikaciji predsedujočega kopije zapisnika v e- verziji prejmejo: 

- člani UO RZS, 
- člani TK RZS, 
- v zapisniku zadolženi posamezniki, 
- arhiv RZS. 

 
Zapis prejemnikov po elektronski pošti je v arhivu RZS. 
 
Datum verifikacije zapisnika na seji UO RZS: ____________ 2020. 
 
Obvestilo o objavi na spletni strani zveze prejmejo:  
 - člani podkomisije, 

- vodja reprezentanc RZS LKO, 
- predstavnik RZS v skupščini OKS – ZŠZ, 
- člani UO, 
- člani NO RZS, 
- vse RD. 


