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ZAPISNIK
1. sestanka tekmovalne komisije in tekmovalnih podkomisij Ribiške zveze Slovenije v
letu 2013
Sestanek je bil v soboto, 12. januarja 2013, z začetkom ob 9. Uri,v sejni sobi RD Maribor, Cesta XIV.
Divizije 54, Maribor
Prisotni: Člani TK, TP in vabljeni:
Bojan JAVORNIK, Aleksander KOLAR, Bruno ZORKO, Drago ORNIK, Branko NOVAK, Peter
DIMITROVSKI, Milan KOJC, Alojz FAJDIGA, Zdravko KROŠELJ,Milan RODOŠEK, Aleksander
REBULA, Danilo BIŽAL, Zdravko SOKLIČ, dr. Miroslav ŽABERL
Opravičili odsotnost:
Brane ZELIČ, Tomo SOTENŠEK, Boštjan BIZJAK
Sestanek TK je vodil predsednik TK Bojan JAVORNIK, sestanke TP pa predsedniki TP. Od petih članov
TK so bili prisotni 4 člani, tako da je komisija sklepčna, tri podkomisije so bile sklepčne, nesklepčna je le
bila TP za kasting ..
Sprejet je bil naslednji dnevni red:
1. Uvodni pozdrav predsednika RZ Slovenije dr. Miroslava Žaberla.
2. Konstituiranje komisije in podkomisij in vročitev sklepov o imenovanjih.
3. Pričakovanja, program in vizija dela TK in TP v tem mandatu (dr. M. ŽABERL in B. JAVORNIK).
4. Kodeks tekmovalcev (dr. M. ŽABERL).
Ob 10.30 Sledijo sestanki TP z dnevnim redom - vsak predsednik TP ga še dopolni:
1. Priprava tekmovalnega koledarja za tekmovalno leto 2013 – terminskega.
2. Izbor izvajalk tekem.
3. Predlog delegatov, glavnih sodnikov in komisarjev lig.
4. Plan udeležbe na mednarodnih tekmah - finančnih sredstev ne bo več kot v preteklem letu,.
5. Smeri morebitnih načrtovanih sprememb v tekmovalnem sistemu.
Ob 12.00 nadaljevanje skupnega sestanka
5. Kratko poročilo predsednika TP o zaključkih sestanka.
6. Priprava čistopisov tekmovalnega pravilnika in pravil.
7. Izobraževanje pred začetkom tekmovalne sezone.
8. Trajna izobraževanja na področju športa – licenciranje, sodniki, trenerjev – vodij ekip…
9. Razno: registracije tekmovalcev.
ad 1
Predsednik RZ Slovenije dr. Miroslav ŽABERL je pozdravil pristne člane TK in TP, se jim zahvalil za
za vse dosedanje napore in uspehe na tekmovalnem področju ter izrazil prepričanje, da bodo z enakim
elanom in prizadevnostjo delovali tudi v tem mandatu.
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ad 2
Bojan Javornik je člane TK in TP seznanil s kriteriji po katerih je UO RZ Slovenije imenoval to delovno
telo. Pri tem je izpostavil da so bili vodilo naslednji kriteriji: strokovnost, rezultati dosedanjega dela in
sposobnost kolektivnega ustvarjanja in pripravljenost do volonterskega dela - brez zahtev po nagradah
in nagrajevanju, ter da iz iste RD ne moreta biti dva člana iste komisije.
Pri naboru so s svojimi predlogi sodelovale tudi RD in ZRD, UO pa je zavzel tudi stališče, da morajo biti
komisije operativne, štejejo pa naj 3 člane oziroma največ do pet, če to zahteva obseg dela.
Po predstavitvi kriterijev je Bojan Javornik predstavil sklep UO o imenovanjih ki je priloga zapisnika.

V razpravi so sodelovali:
Branko NOVAK – ali je njegovo 18 letno delo bilo tako malo cenjeno in neuspešno, da ga novi
predsednik podkomisije niti ni predlagal za člana podkomisije. In ali res moraš biti član UO da lahko
vodiš delovno telo.
Odgovoril mu je predsednik RZS - Branko ZELIČ je kot član UO izrazil željo po delovanju na
tekmovalnem področju, tako kot Bojan JAVORNIK. Sporazumno je bila sprejeta taka odločitev, brez da
bi bil kdor koli degradiran. UO pa je imenoval Branka NOVAKA za člana TP v lovu rib s plovcem.
Milan RODOŠEK in Aleksander KOLAR sta predlagala, da bi zaradi specifičnosti tekmovanj v lovu
krapov z obtežilnikom komisija (tekme trajajo 48 ur neprekinjeno). Po izčrpni utemeljitvi in razlogih za tak
predlog, s katerim se je strinjal tudi predsednik RZS, bo komisija lahko predlagala dodatnega člana.
Sprejeti je bil naslednji
1. SKLEP: Imenovani člani TK in TP se strinjajo s svojim imenovanjem v TK in TP. TP LKO pa bo
poiskala manjkajočega člana komisije in ga predlagala v imenovanje.
ad 3
Predsednik RZS dr Miroslav ŽABERL je prisotne seznanil s svojimi pričakovanji do TK in TP. Poudaril
je, da moramo težiti za dosego naslednjih ciljev:
pripraviti in voditi dober sistem tekmovanja,
pravila morajo biti jasna in nedvoumna,
tekmovalni sistem mora biti strokovno voden, za kar pa je potrebno permanentno usposabljanje,
transparentno financiranje in
ravnanja po etičnem kodeksu.
Bojan JAVORNIK pa je predstavil program dela TK, ki ga je obravnaval in sprejel UO RZS na seji
20.12.2012. Podrobneje je razčlenil:
vizijo,
poslanstvo,
vrednote,
strateške in
operativne naloge v letu 2013 in mandatnem obdobju.
Program je v gradivu omenjene seje UO RZS.
V razpravi so sodelovali:
Milam KOJC – prioritete v usposabljanju morajo imeti sodniki,
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Milan RODOŠEK – TP LKO že vrsto let opozarja na pomanjkanje sodniškega kadra, vendar ta
usposabljanja niso bila izvedena, tudi zaradi tega, ker ni verificiranega programa. Tekmovalcem bi lahko
priznali praktični del zaradi predhodnih znanj, ne sme pa biti dilema pri poznavanju pravilnika in pravil.
Enak problem je z licenciranjem delavcev, ki delajo v športu. Predlaga pospešitev priprave programov,
čez dve leti pa bo potrebno sprejeti odločitev kako v prihodnje.
Brane NOVAK – pred leti je nekaj ribiških tekmovalcev delalo podoben izpit kot je licenciranje na
Fakulteti za šport. Potrebno bi bilo, da se tudi to usposabljanje izenači z licenciranjem .
Zdravko SOKLIČ – pomanjkanje sodniškega kadra v muharski disciplini postavlja pod vprašaj izvedbo
tekmovanj. Odgovor dr. Žaberla, samo v lanskem letu je bilo na usposabljanjih več kot 150 sodnikov,
sicer ti nimajo verificiranega potrdila, obvladajo pa pravila in naloge sodnika.
Drago ORNIK – opozarja, da stališče po katerem tekmovalci ne vzdrži, tekmovalci morajo svoje znanje
pravil verificirano dokazati
Bruno ZORKO - nizko število sodnikov prepisuje tudi neaktivnosti predsednikov TP. V kastingu teh
problemov nimajo, ker so pred letom izvedli usposabljanje sodnikov te discipline.
Sprejeta sta bila naslednja sklepa:
2. SKLEP: člani TK in TP so se seznanili s programom dela tega mandata in tekočega leta. Predsedniki
TP ga prejmejo v pisni obliki.
3. SKLEP: TK in komisija za izobraževanje morata pripraviti in verificirati program usposabljanja
sodnikov in program licenciranja delavcev, ki delajo v športnem ribolovu. Po teh programih je potrebno
začeti usposabljati tekmovalce najkasneje takoj po končani tekmovalni sezoni 2013, lahko pa tudi med
letom.
ad 4
Predsednik RZS dr. Miroslav ŽABERL je povzel vsebino etičnega kodeksa slovenskih sladkovodnih
ribičev in kodeks reprezentantov. Predlagal je, da dobimo tekmovalci svoj kodeks v katerem bi
opredelili kakšni moramo biti kot tekmovalci in čemu smo zavezani. Kodeks bo kratek in vsem
razumljiv, predstavljal pa bo zavezo vseh, da ga spoštujemo.
Sprejet je bil naslednji sklep:
4. SKLEP: Predsednik RZ Slovenije pripravi kodeks s katerim bomo seznanili vse tekmovalce na
usposabljanjih pred začetkom tekmovalne sezone. Tekmovalci ga to leto podpišejo na prvi tekmi,
naslednja leta pa novo registrirani tekmovalci ob prvi registraciji.
ad 5
Predsedniki TP so poročali o sestankih, ki so potekali med 10,30 in 13,30 uro. Zapisniki teh sestankov
so priloga teh zapisnikov.
Sestale so se vse TP razen za kasting, ki pa je imela korespondenčni sestane pred tem sestankom.
Bruno ZORKO dostavi ta zapis.
Sprejeti so bili naslednji
5. SKLEP: Vse TP morajo pripraviti tekmovalni program najkasneje do 20.1. in ga v elektronski obliki
pošljejo Bojanu JAVORNIKU skupaj s predlogi udeležbe na mednarodnih tekmah.
6. SKLEP: Pri finančnem planu izhajajte iz višine lanskih sredstev.
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ad 6
Predsedniki podkomisij so predlagana nekatere korekture v pravilih tekmovalnih disciplin. Narekujejo jih
dopolnila mednarodnih pravil, pomanjkljivosti ugotovljene ob dosedanji uporabi, navsezadnje pa
moramo napraviti čistopise , ker so se vsako leto dopolnjevali ti akti.
7. SKLEP: Vse spremembe oziroma dopolnila tekmovalnih pravil pripravijo predsedniki podkomisij.
Spremembe se vpišejo z drugo barvo teksta skupaj z komentarjem oziroma obrazložitvijo. Rok je konec
januarja tega leta. Dopolnila bo pregledala pravna komisija pred potrditvijo na UO RZS. Akti se objavijo
na spletni strani in kot priloga glasila Ribič.
8. SKLEP: TP predlaga da UO RZS da potrdi kot četrtega (4) člana Borisa GALEKOVIČA, RD Bistrica,
Ilirska Bistrica.
ad 7
Pred pričetkom tekmovalne sezone bodo v mesecu marcu in aprilu obvezujoča usposabljanja za vodje
ekip, delegate, glavne sodnike in komisarje lig. Vsaka TP pripravi ločeno usposabljanje. Na teh
usposabljanjih se seznani udeležence z novostmi v pravilniku in pravilih, tekmovalnim koledarjem,
kodeksom tekmovalcev, udeležbo na mednarodnih tekmovanjih, sestavo reprezentanc …..
Sprejet je bil naslednji
9. SKLEP: Predsedniki TP pripravijo program usposabljanja, določijo kraj in čas, TK pa bo pomagala
pri izvedbi programa. Rok za pripravo programov je 15. februar 2013.
ad 8
Pod to točko dnevnega reda veljajo sklep številka 3 današnje seje
ad 9
1. Rok za registracijo tekmovalcev je 31.1.2013, po tem roku izjeme le če gre za zamenjavo težje
ali trajno obolelega registriranega tekmovalca ekipe. Registracije se tekmovalcev se vnesejo v
aplikacijo KLEN, ob nejasnosti pa lahko ekipe uporabijo obstoječe registracijske formularje
(lanske). Tekmovalci ki prestopajo med tekmovalnimi ekipami morajo predložiti izpisnico.
2. Ribiška inšpektorica je poslala na RZS dopis v katerem izpostavlja nekatere nejasnosti v zvezi z
treningi, imenovanji organov tekmovanja ki jih izvajajo RD oziroma območne zveze. Dopis bo
proučila pravna komisija, v osnovi pa stvari niso tako nejasne:
vsi treningi se izvajajo brez uporab mrež za shranjevanje ulovljenih rib,
organe vodenja tekem imenuje organizator – za tekmovanja na državnem nivoju RZS, za
tekmovanja na območjih organi ZRD ali območja ( predsedstvo ali UO ZRD ali RD ki to leto
vodi koordinacijo) za tekme na nivoju RD po organ vodenja RD.
Vsi sklepi so bili sprejeti soglasno. Sestanek je bil končan ob 13,45 uri
Zapisal predsednik TK:
Bojan JAVORNIK
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Prejmejo:
člani TK in TP,
člani UO RZS,
delavci strokovne službe RZS,

Priloge:
Zapisniki TP,
Tekmovalni koledar,
Dopis inšpektorice,
Program je priloga
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