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TEKMOVALNA KOMISIJA IN IZVRŠNI ODBOR 
 
 
 
 
ZADEVA: Poročilo s svetovnega prvenstva 
 
 
 
Na podlagi izbirnega tekmovanja v letu 2014 so se  v člansko reprezentanco uvrstili naslednji 
tekmovalci  
 
 

1. ALJOŠA TOMŠIČ 
2. NIK KOCJANČIČ 
3.  ZDENKO GRANDO 
4. JANEZ PETKOVŠEK 
5. DEJAN STRUNA je bil neposredno uvrščen – 3. Anglija 
 

 
Kot kapetan nastopam na svetovnih prvenstvih kot rezerva zato je na moje mesto vstopil 
VLADIMIR MELINC. Prvi sklic reprezentance po izbirnem je bil v Marezigah in sicer po zboru 
članov. Ponovil sem, da sam ne bom lovil in da bom nastopil kot rezerva ter da sem podal 
rezultate izbirnega tekmovanja tekmovalni komisiji in IO zveze, kjer so omenjeno reprezentanco 
potrdili in tudi nastop na Irskem. Z g. Petkovškom in g. Melincem sem se dogovoril in jim dovolil 
odhod na Irsko en teden prej, saj sta izrazila to željo, da bi se čim bolje pripravila na svetovno. 
Dogovorili smo se o vseh podrobnostih, ki so vplivali na predčasni odhod. Mislim, da ni bilo 
nikakršnih težav tako, da so priprave potekala po načrtu. 
 
Ker so bili kar trije novinci sem moral nabaviti vsa potrebna oblačila za celotno reprezentanco. 
Pred odhodom smo se še dvakrat dobili in ugotovili, da priprave potekajo brez večjih zamud. 
Ves potrebni material so nabavili na podlagi navodil g. Strune, saj je že tekmoval na Irskem 
Med pripravami je tekmovalna komisija in Izvršni odbor zveze sprejeli sklep ,da kot 
samoplačniška rezerva na Irsko odpotuje tudi Vinko Mojškerc. Uredil sem vse potrebno z 
letalskim prevoznikom , kakor tudi z organizatorji svetovnega prvenstva. Pojavili pa so se 
pomisleki pri dveh reprezentantih o nastopu rezerve. Poskušal sem stvari umiriti saj sem 
prepričan, da je uspeh reprezentance odvisen od medsebojnih odnosih. Dogovoril sem se, da 
se bo to tematiko ponovno odprlo po končanem svetovnem, v kolikor bo še vedno obstajal 
interes.  
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Na svetovno prvenstvo smo odpotovali 10.09.2015 z letališča Treviso. Z organizatorji sem se 
vse dogovoril in že naslednji dan smo imeli trening. Ribolov je bil izredno bogat in spoznali smo, 
da bo polak – oslič odigral pomembno vlogo pri rezultatu ekipe.  
12.09.2015 je bilo slabo vreme in je bil trening preložen na 13.09.2015 to je dan otvoritve. 
 
Uradni trening, pa nam je razčistil skoraj vse skrivnosti tega ribolova. V veliko pomoč nam je bil 
sodnik na čolnu, ki nam je marsikaj svetoval. Ker je bilo veliko novosti so fantje imeli veliko za 
vezati in se pripravljati za prvi dan. Pozno v noč so delali in se zelo dobro tudi pripravili. Ker je 
bil Nik Kocjančič še vedno bolan sem proti večeru opravil menjavo z rezervo Vinkom Mojškerc. 
Vreme je bilo muhasto in vsi smo skrbeli za svoje zdravje z vitamini in ostalimi tabletami. Prvi 
dan tekmovanja nam je prinesel skupno 3.mesto in veliko optimizma za nadaljevanje. Tudi drugi 
dan je lovila rezerva saj je Nik počasi okreval. V noči je zakuhal tudi Aljoša Tomšič, ki pa je 
vseeno šel loviti. Drugi dan smo ekipno osvojili 5. mesto in pristali na četrtem mestu. Po 
končanem drugem dnevu ribolova na sestanku reprezentance sem naznanil, da je Nik 
pripravljen za ribolov. Vinko se je takoj ponudil in se strinjal z menjavo, vendar je menjavo 
predlagal tudi g. Melinc. Po pogovoru s fanti sem opravil menjavo Melinca z Nikom. Niku je bil 
to prvi nastop na članskem svetovnem prvenstvu, ki ga opravil z odliko, saj je na čolnu zasedel 
drugo mesto. Kljub 7. mestu v tretjem dnevu smo obdržali 3. ekipno mesto, kar je zelo lep 
rezultat in smo vsi lahko ponosni na vse, ki so pripomogli k temu.  Struna se je tudi letos izredno 
izkazal in zasedel odlično 5. mesto. Na Irskem je pozitivno deloval in s svojimi izkušnjami 
pomagal celotni ekipi. Vzdušje v ekipi je bilo solidno saj smo vsi odrasle osebe in se zavedamo 
odgovornosti , ki jo imamo. 
 
Kot kapetan bi rad o vsakem posamezniku napisal par besed, ker verjamem da so vsi dali svoj 
maksimum.  
 
Dejan STRUNA je bil pravi vodja ekipe in bi moral biti stalni član. 
Aljoša TOMŠIČ pravi borec vendar je imel težave z zdravjem. 
Janez PETKOVŠEK opravil svoje delo korektno, škoda za zadnji dan. 
Vladimir MELINC izkušen in dober ribič  
Nik KOCJANČIČ škoda, da njegova mladost ni zažarela v vsej moči. Ima pa še svetlo 
prihodnost. 
Vinko MOJŠKERC solidno lovil vse tri dni, naj lahko še računamo. 
 
Domov smo se vračali 19.09.2015 polni lepih vtisov in veseli, da smo dosegli lep rezultat, ki 
daje upanje za naslednja svetovna prvenstva. 
 
Prvo mesto je zasedla ekipa Italije, druga je bila Anglija, tretja Hrvaška in četrta Slovenija. 
Organizacija prvenstva je bila na nivoju in nihče ni imel nikakršnih pripomb. Ribolov je bil 
neverjeten in nam bo še dolgo ostal v lepem spominu. To je bilo eno najlepših svetovnih 
prvenstev v vseh pogledih. 
 
 
 
 
 
 
Koper 23.09.2015                                                              Zdenko Grando-kapetan 
 
 
 
 
 
 
 
 


