Ribiška zveza Slovenije
Tržaška cesta 134
1000 Ljubljana

Leto 2011:

ZAPISNIK
6. sestanka tekmovalne komisije RZS v tem mandatu
Sestanek je bil v torek 6.1.2015, z začetkom ob 16.00 uri v prostorih RD Maribor, Cesta XIV. divizije
54, Maribor.
Prisotni:
- k o m i s i j a : Bojan JAVORNIK (predsednik komisije) ter člani: Aleksander KOLAR, Brane ZELIČ
- drugi vabljeni: Drago ORNIK (komisar lige LRM), Danilo BIŽAL (zastopnik TPK LRM), Igor MILIČIĆ
(sekretar RZS).
Opravičili:

- člani komisije: Bruno ZORKO,
- drugi vabljeni: dr. Miroslav ŽABERL (predsednik RZS)

SKLEPČNOST: . Sestanek je vodil predsednik TK Bojan Javornik. Od petih članov TK so bili prisotni
trije člani, sestanek je sklepčen.
Sprejet je bil naslednji dnevni red:
1. Pregled zadnjega zapisnika TK.
2. Poročila o tekmovalni sezoni v letu 2014 za vsako TP.
3. Analiza rezultatov – v mednarodnih tekmah 2014.
4. Osnutek tekmovalnega koledarja za tekmovalno leto 2015.
5. Osnutek finančnega plana TP za leto 2015 – glede na plan in realizacijo 2014.
6. Predlog udeležb na mednarodnih tekmah v letu 2015.
7. Imenovanje vodij in trenerjev reprezentanc za leto 2015.
8. Predlogi morebitnih sprememb tekmovalnih pravil tekmovalne panoge: kaj in zakaj in kaj pričakujemo
od sprememb.
9. Predlogi za spremembe v tekmovalnem sistemu.
10. Možnosti in razlogi za odvzem tekmovalne licence nediscipliniranim tekmovalcem.
11. Licenciranje udeležencev in vodstev tekmovanj – usposabljanje.
12. Razno.
ad 1
Pregled zadnjega zapisnika TK.
Pregled zapisnika in realiziranih sklepov je pripravil predsednik TK Bojan Javornik. Vsi sklepi, 4. in 5.
seje komisije (Brežice), razen licenciranja tekmovalcev, ki se bo izvedlo letos, so bili realizirani.
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sklep 1: člani so seznanjeni z zapisnikoma 4. in 5. seje komisije in ga soglasno potrjujejo.
ad 2
2. Poročila o tekmovalni sezoni v letu 2014 za vsako TP.
Poročilo je podal predsednik TK v pisni obliki, po tekmovalnih panogh in ligah. Žal ugotavlja da je
tekmovalcev manj kot lani – največji upad je na LRP. B. Javornik je pohvalil RD Radeče za
organizacijo svetovnega prvenstva klubov v Radečah. Na tekmovanjih ni bilo težav ne uradnih pritožb
tekmovalcev, zato Javornik meni, da so vsi deležniki dobro opravili svoje delo.
Povzetek poročil predsednikov TP:
LRP predsednik Brane Zelič – delo podkomisije ocenjuje kot dobro. Imeli so problem z
reprezentantom in ga rešili v skladu s pravilnikom. Izpostavil je problematiko nedorečenosti sankcij za
uživanje prepovedanih substanc in predlaga komisiji da se disciplinski ukrepi s sankcijami čim prej
formirajo, ker nekateri primeri kažejo na prisotnost problema.
LKO predsednik Aleksander Kolar – delo podkomisije ocenjuje kot dobro in nima pripomb.
LRM – zastopnik Danilo Bižal - delo komisije je bilo v manjšem obsegu. Z imenovanjem nove komisije
pričakuje nov zagon pri delu podkomisije. Imeli so en disciplinski primer, ki je bil rešen v skladu s
pravilnikom.
Vsi predsedniki podkomisij so potrdili legalnost uradnih rezultatov.
sklep 2: Člani komisije potrjujejo poročilo o tekmovalni sezoni v letu 2014. Vsi rezultati državnih
lig so dokončni.
ad 3
3. Analiza rezultatov – v mednarodnih tekmah 2014.
B. Javornik je v pisni obliki predstavil dosežene rezultate na tekmah v preteklem letu. Ugotavlja, da
reprezentance težijo doseganju zastavljenih ciljev in uvrstitvam v prvi tretjini doseženih mest. Rezultati
slovenskih reprezentantov so še posebej dobri, če jih ocenjujemo z vidika razpoložljivih sredstev, ki jih
ekipe imajo na razpolago, v primerjavi s tujimi ekipami. Glede na usmeritev, da je potrebno dati še več
poudarka mladim, je predlog, da se na prihodnja svetovna prvenstva U kategorij pošiljajo ekipe kategorij
U 18 in U 23, če pa se napoti kombinirana ekipa pa najboljših 5 tekmovalcev brez, v nasprotnem odhaja
reprezentanca z manj možnosti za boljšo uvrstitev. Člani komisije so po razpravi sprejeli
sklep 3: Potrdi se analiza rezultatov na mednarodnih tekmovanjih v tekmovalnem letu 2014
ad 4
4. Osnutek tekmovalnega koledarja za tekmovalno leto 2015.
Osnutka koledarjev so pripravili B. Javornik, B. Zelič, A. Kolar in D. Ornik. Kot pogosto do sedaj je težko
uskladiti najrazličnejše terminske interese tekmovalcev z dostopnostjo tekmovalnih tras in izključujočih
terminov različnih tekmovanj.
sklep 3: Vsi predsedniki podkomisij še enkrat preverijo terminski koledar in ga uskladijo s
izvajalkami tekem. Terminski koledar se takoj objavi na spletni strani, popolni koledar: z
določitvijo izvajalk, delegatov, glavnih sodnikov in komisarjev lig, se posreduje v sprejem UO RZ
Slovenije, pošlje glavnemu ribiškemu inšpektorju in po sprejemu objavi na spletni strani RZS.
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sklep 4: V letu 2015 se ohranijo tekmovalne tablice, ki so sestavni del tekmovalnega koledarja,
z vertikalnim prebiranjem tekmovalnih mest. B. Javornik pripravi za vse lige LRP ( A, B liga,
veterani, in ZRD ) dnevni razpored ekip glede na žrebanje v A sektorju.
ad 5
5. Osnutek finančnega plana TP za leto 2015 – glede na plan in realizacijo 2014.
Predsednik TK je zbranim predstavil podatek, da je komisiji uspelo privarčevati dobrih 7000 evrov.
Predlaga, da se ta sredstva prenese v letošnje tekmovalno sezono in se z njimi poplača pretekli dolg
podkomisije LRM, s čemer so se strinjali vsi prisotni.
Po razpravi je komisija sprejela
sklep 5: privarčevana sredstva tekmovalne komisije iz l. 2014 se prenese v l. 2015 in se iz njih
pokrije pretekle dolgove podkomisije za lov rib z umetno muho.
sklep 6: podkomisije pripravijo enak finančni plan kot je bil za preteklo leto, realno pa je
pričakovati povečan priliv.
ad 6
6. Predlog udeležb na mednarodnih tekmah v letu 2015.
Podkomisija LRP - tekmovalci se udeležijo sledečih tekmovanj:
pokal Donava Jadran – organizator RD Ptuj, RD Majšperk;
svetovno prvenstvo klubov, Slovaška;
prvenstvo Srbija U-18 in U-23;
Pokal Ribič in pokal Alpe Jadran - ZRD Maribor in RD Maribor
SP za člane - Radeče;
SP za članice, Belgija.
EP Belorusija – pogojno
Veterani - Portugalska - zaradi negativnih odgovorov večine članov veteranske ekipe glede
udeležbe na prvenstvu na Portugalskem, se le –tega prvenstva, Slovenija ne bo udeležila,
sredstva se prerazporedijo drugim ekipam,
Kasting – po programu SP in EP in Alpe - Jadran
Podkomisija LKO – predstavniki državne reprezentance se bodo potrudili udeležiti na SP Španiji, prav
tako bodo poskusili poslati ekipe na tekmovanje v okviru asociacije Donava-Jadran.
Podkomisija LRM – tekmovalci podkomisije se bodo udeležili tako tekme Donava – Jadran in SP v
muharjenju v BiH.
ad 7
7. Imenovanje vodij in trenerjev reprezentanc za leto 2015.
Predlagano je bilo imenovanje sledeče sestave
A reprezentanca LRP (vodja Novak Branko, trener Prelog Avgust)
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B reprezentanca LRP – EP Belorusija (Vidovič Zoran, Mavrič Željko)
Članice (vodja Brane Zelič, trener Boštjan Rojc)
Klubsko svetovno prvenstvo – RD Pesnica: same izbere vodstvo
Ekipa U-18 (vodja Brane Zelič, trener Franci Tomanič )
Ekipa U-23 (vodja B. Javornik, trener Prelog Avgust)
LKO: (Kolar Aleksander, Kolar Sidonija)
LRM: (vodja Bižal Danilo, trener Cerkvenjaš Aljoša ),
Kasting (vodja Bruno Zorko, Tomo Sotonšek)
sklep 7: člani tekmovalne komisije soglasno potrjujejo predlagane sestave vodij in trenerjev
reprezentanc za l. 2015 in daje predlog v potrditev UO RZ Slovenije.
ad 8
8. Predlogi morebitnih sprememb tekmovalnih pravil tekmovalne panoge.
Predlagane spremembe za pravilnike so bile obravnavane že v poročilu predsednika komisije. Po
podkomisijah so:
LRP – da se popolni pravilnik s spremembami s pravilih FIPSed v kategoriji veterani ( iz 3 na 4
članske ekipe). Glede vprašanje odvzema licence predlaga, da se to prepusti za naslednjo
tekmovalno sezono.
LKO – da se popolni pravilnik s spremembami v pravilih FIPSed. Predlagajo umik spodnjega
limita teže in možnost, da se tehtajo se vse ulovljene ribe (krapi in amurji).
LRM – ni bistvenih vsebinskih sprememb, odpravi se dvoumne formulacije in spremeni
časovnica tekmovanj glede na letni čas. V pravilnik se doda disciplinske ukrepe za kršitelje.
V razpravi je D. Ornik izpostavil problematiko vprašanja lovnih mer in lovnih dob ter usklajevanja pravil
FIPSed in s pravili v drugih disciplinah LKO in LRP.
sklep 8: predlogi sprememb pravil po tekmovalnih panogah se predhodno uskladijo s komisijo
za pravna vprašanja in predlagajo UO RZS v sprejem.
ad 9
9. Predlogi za spremembe v tekmovalnem sistemu.
Potek razprave: člani komisije niso predlagali novi ligaških tekmovanj. Iz podkomisije je prišla
sugestija LRM o možnosti omejevanju števila prijavljenih tekmovalcev, če je na posamezno tekmo
prijavljeno več tekmovalcev, kolikor znaša kapaciteta trase in sicer tako, da se najprej omeji število ekip
iz posamezne RD.
ad 10
10. Možnosti in razlogi za odvzem tekmovalne licence nediscipliniranim tekmovalcem.
Povzetek razprave: predsedniki podkomisij so predstavili dosedanje probleme pri tekmovalcih glede
uživanja prepovedanih substanc (v manjši meri tudi alkohola) in se strinjali, da je nujno potrebno
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formulirati ustrezne sankcije. Prav tako bi bilo dobro sankcionirati tudi izvajalke tekem, kjer se pojavljajo
nepravilnosti, ne glede na kvaliteto tekmovalne trase in organizacijo.
Po razpravi sta bila sprejeta
sklep 9: na naslednjem sestanku komisije se oblikujejo disciplinski ukrepi s sankcijami za
tekmovalce.
sklep 10: možnost odvzema izvedbe tekme se izreče tudi izvajalkam, ki malomarno slabo
izvedejo tekmo.
ad 11
11. Licenciranje udeležencev in vodstev tekmovanj – usposabljanje.
Namen in vsebino usposabljanja sta predstavila B. Javornik in sekretar RZS I. Miličić. V razpravi je bila
izpostavljena namera usposabljanja da se dvigne nivo med tekmovalci. Tiste RD, ki ne bodo imele
zadosti licenciranih tekmovalcev, ne bodo mogle RD izvajati tekem.
sklep 11: člani komisije so se seznanili z vsebinami usposabljanja tekmovalcev in predlagajo
UO RZS, da komisarjem lig kotizacijo usposabljanja poravna RZS.
ad 12
12. Razno.
B. Zeliča je zanimalo, kako so bile izvedene volitve predsednika OKS-SZŠ in ali je predstavnik RZS volil
tistega kandidata Gabrovca, katerega je UO RZS potrdil na svoji zadnji seji. I. Miličić je pojasnil, da je
prišlo do nenamerne napake pri prijavi kandidata zveze na volilni kongres. Vloga RZS je bila na koncu
sprejeta, zaradi proceduralnih zapletov, ki so jih mediji posebej izpostavili je prišlo do dilem. Predsednik
RZS je kot predstavnik RZS vložil glas za B. Gabrovca kot predsednika OKS.

Vsi sklepi so bili sprejeti soglasno. Sestanek je bil končan ob 19.00 uri.
Zabeležil:
Igor MILIČIĆ

Predsednik komisije:
Bojan JAVORNIK

OPOMBA: sekretar RZS objavi zapisnik na spletnih straneh zveze po njegovi verifikaciji na seji UO.
Po verifikaciji predsedujočega kopije zapisnika v e- verziji prejmejo:
- člani komisije,
- člani UO,
- v zapisniku zadolženi posamezniki,
- arhiv RZS.
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Zapis prejemnikov po elektronski pošti je v arhivu RZS.
Datum verifikacije zapisnika na seji UO RZS: ____________. 2015.
Po verifikaciji na seji UO RZS sekretar RZS objavi zapisnik na spletni strani RZS, obvestilo o objavi pa
prejmejo: - člani komisije,
- morebitni drugi udeleženci sestanka,
- člani UO,
- člani NO RZS,
- vse RD
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