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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.si

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

Sestanek je potekal v četrtek 8. decembra 2022, med 16.00 in 18.00 uro v prostorih Ribiške zveze 
Slovenije, Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana. 

 

 

Prisotni: 
- podkomisija: Aleksander KOLAR (predsednik podkomisije) ter člani: Igor PETKOVIĆ, Milan RODOŠEK, 

Željko PUŠNIK 
- drugi vabljeni: Igor MILIČIČ (sekretar RZS) 
- opr. odsotni:   Slavko CUDERMAN (član), Sidonija KOLAR (vodja reprezentance LKO) 

 

SKLEPČNOST: Prisotni so štirje 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 2022, 

3. Poročilo o SP 2022, 
4. Poročilo o DJP 2022, 

5. Priprave na tekmovalno sezono 2023, 

6. Predlog sprememb v Pravilih 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 potrjujejo realizacijo sklepov. 
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2. Poročilo o DP RZS v LKO 2022 

 

Predsednik pove, da so bile izvedene štiri (4) tekme po usklajenem terminskem planu na registriranih 
tekmovalnih trasah ribiških družin, ki so bile izbrane kot izvajalke. Tekmovalna trasa na jezeru Radehova, RD 
Pesnica/Lenart ni bila urejena v skladu s Pravili RZS o tekmovanjih v LKO. Dostop do vode je bil zaradi 
poraščenosti brega s trstiko in grmovjem onemogočen, izvajanje ribolova, na večini tekmovalnih mest, ni bilo 
nemogoče. Tekmovalna mesta sta ob količenju trase delno očistila glavni sodnik na tej tekmi in predsednik 
podkomisije za LKO. Pred začetkom tekmovanja so tekmovalci sami očistili lovna mesta in s tem omogočili varen 
dostop do vode in s tem varno zajemanje ulovljenih rib.  Na ostalih treh (3) tekmah je bilo zadostno število 
tehtalcev in potrebnega tehničnega osebja. 
Tekmovalci so upoštevali Pravila RZS za LKO, ugotovljenih kršitev ni bilo. 
 
Po razpravi podkomisija sprejme: 
 
sklep 2: podkomisija ocenjuje organizacijo in izvedbo DP RZS v LKO 2022 kot uspešno. 
 
sklep 3: podkomisija naproša ribiške družine, izvajalke tekem, da upoštevajo tekmovalne akte RZS. 
 
sklep 4: podkomisija poziva tekmovalce, da dosledno upoštevajo Pravila RZS za LKO.  
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3. Poročilo o SP 2022  
 

Predsednik podkomisije poda poročilo o pripravah in udeležbi reprezentance RZS za LKO 2022 na SP 
na Madžarskem. Pove, da je bila reprezentanca uvrščena na 20. mesto med 28. reprezentancami. 
Uvrstitev ocenjuje kot dobro glede na pogoje tekmovanja. Predsednik pove, da so bili medsebojni 
odnosi med reprezentanti na visokem nivoju, reprezentanca je delovala enotno in v odličnem 
tekmovalnem duhu. 

V nadaljevanju pove, da je večina reprezentantov opravila trening na jezeru Deseda. Stroške treninga 
so krili 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.  

Za reprezentante je bil organiziran zaključek skladno s Poslovnikom reprezentanc RZS.  
 

Po razpravi so člani podkomisije sprejeli:  

 

sklep 5: podkomisija ocenjuje uvrstitev reprezentance RZS za LKO na SP 2022, kot dobro.  

 

sklep 6: podkomisija se zahvaljuje vodji reprezentance za vložen trud pri pripravah in vodenju 
reprezentantov na letošnjem SP. 

 

sklep 7: podkomisija se zahvaljuje vodstvu RD Voglajna, ki je članom reprezentance omogočila ribolov 
na Slivniškem jezeru. 
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3. Poročilo o DJP 2022 

 

Poroča predsednik podkomisije. Pokalno tekmovanje DJP 2022, je potekalo od 1. do 4. septembra 
v mestu Kikinda, Srbija. Slovenijo so zastopali tekmovalci, člani RD Voglajna, Vinko Volf, 
Daniel Hribar in Boris Cvelbar.  

Sodelovalo je šestnajst (16) ekip iz šestih (6) držav. Bosna in Hercegovina, Črna Gora, Hrvaška, Makedonija, 
Slovenija in Srbija. Tekmovalci RD Voglajna so se uvrstili na enajsto (11) mesto. 

Ribiška zveza Slovenije podpira sodelovanje tekmovalcev na tekmovanjih pod okriljem RAJP in  je za ekipo RD 
Voglajna plačala startnino. RD Voglajna je tekmovalcem povrnila stroške goriva in cestnin.     

Podkomisija po razpravi sprejme: 
 

sklep 8: podkomisija ocenjuje uvrstitev ekipe RD Voglajna kot dobro. 
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5. Priprave na tekmovalno sezono 2023 

  

Prioriteta je organizacija državnega prvenstva RZS v LKO. Slednja je odvisna od pripravljenosti ribiških družin za 
registracijo ekip/tekmovalcev. Predsednik pove, da se veliko dobrih tekmovalcev rajši odloča za sodelovanje na 
tekmah na katerih se tekmuje po pravilih, ki niso skladna s Pravilnikom RZS za SŠR ter Pravili RZS za LKO in 
kjer se izplačujejo denarne nagrade. Organizacija DP v LKO bo mogoča le v primeru, da bo kandidiralo dovolj 
ribiških družin, ki imajo ustrezne registrirane tekmovalne trase. Organizacija in izvedba državnega prvenstva je 
odvisna od števila prijavljenih ekip. Višina nadomestila za tekmovalne trase ostane nespremenjena. Podkomisija 
predlaga termine za izvedbo tekem DP v LKO. 

Udeležba na mednarodnih tekmovanjih je odvisna od organizacije in izvedbe DP RZS v LKO 2023. 
Reprezentanca RZS za LKO se udeleži SP 2023 v kolikor bo dovolj finančnih sredstev. Svetovno 
prvenstvo 2023 bo v Franciji. 
 

Podkomisija sprejme: 

 
sklep 9: podkomisija poziva ribiške družine, da kandidirajo za izvedbo tekem DP v LKO 2023. 
 
sklep 10: podkomisija poziva ribiške družine, da registrirajo tekmovalce/ekipe za tekmovanja v ligi LKO. 
 
sklep 11: podkomisija potrjuje predlagane termine za izvedbo tekem DP RZS v LKO 2023:  
 

1.  tekma: 28. do 30. april 2023 
2.  tekma: 05. do 07. maj 2023 
3.  tekma: 19. do 21. maj 2023 
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4.  tekma: 02. do 04. junij 2023 
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5. Predlog sprememb v Pravilih RZS za LKO 

 

Člani podkomisije razpravljajo o Pravilih RZS za LKO. Predsednik predstavi spremembe v Pravilih F.I.P.S.ed. 

 

Po razpravi je podkomisija sprejela: 

 
Sklep12: spremembe in dopolnitve v Pravilih RZS za LKO pripravita Milan RODOŠEK in Aleksander KOLAR v 
januarju 2023. 
 
 
 

 

 

ad 7 

 

7. Razno 

 

V tej točki ni bilo razprave. 
 

 

Vsi sklepi so bili sprejeti. Sestanek je bil končan ob 18.00 uri. 

 

 

 
Zabeležil: Predsednik podkomisije: 
Aleksander KOLAR Aleksander KOLAR    
 

e-potrditev: Milan RODOŠEK 29.12.2022 
e-potrditev: Željko PUŠNIK 29.12.2022 

e-potrditev: Igor PETKOVIĆ 29.12.2022  
 
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. 
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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. 

 


