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Zapisnik 26. redne seje  
ki je bila v prostorih ZSRMŠ dne 23.12.2016  s pričetkom ob 17:00 uri 
 
Prisotni TK ; Vinko Mojškerc, Franc Pustavrh, Danilo Torej, Marko Kočar 
  Iztok Čuk – opravičeno odstoten 
 
 
Sprejet dnevni red  
 

1. Potrditev zapisnika 25. redne seje TK 
2. Pregled rezultatov izbirnega tekmovanja za reprezentanco in potrditev 

reprezentance za leto 2017 
3. Predlog tekmovanj 2017 
4. Razprava, predlogi za prispevke zveze in višino kotizacij za državna prvenstva 
5. Potrditev tabele prirediteljev DP za leto 2017 in določitev prirediteljev DP za 

leto 2018 

6. Razprava za podelitev priznanja in bonitete tekmovalcu Dejanu Struni za 
izjemne dosežke na SP. 

7. Razno 

 
Ad. 1  
Potrjen je zapisnik 25. redne seje 
 
Ad. 2 
Po pregledu že znanih rezultatov TK predlaga I.O. da potrdi reprezentanco v lovu rib iz 
zasidranega čolna za leto 2017 v naslednji sestavi . 
Dejan Struna in Aljoša Tomšič – že uvrščena v reprezentanco po pravilniku o 
reprezentancah zaradi doseženega rezultata na zadnjem SP. 
Nik Kocjančič, Luka Maslo, Andrej Kristan in kot rezerva Milorad Škrokov po rezultatu z 
izbirnega. 
 
 Sklep Ad.2 
TK enoglasno podpira navedene tekmovalce in jih daje v potrditev I.O. 
 
Ad.3 
Obravnavali smo predlagane kandidate in jih tudi dokončno potrdili kot prireditelje DP v 
letu 2017. Tabele prirediteljev je priloga tega zapisnika in bo objavljena tudi na spletni 
strani. V tej razpravi se je odprla razprava o problemih klubov, ki ne morejo, oziroma 
imajo velike probleme pri organiziranju DP. Tudi TK ni lahko določiti prirediteljev za DP. 
Zato je nastala pobuda in bi lahko ločili klube, ki tako rekoč nimajo tekmovalcev – 
ljubiteljske  in tiste z tekmovalci. Tisti klubi, ki imajo tekmovalce in želijo tekmovati, bi v 
primeru, da ne morejo organizirati tekme plačali neke vrste kazen, katero višino bi 
določila TK. Odvisno od zahtevnosti tekmovanja. 
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Sklep AD.3 
TK potrjuje prireditelje DP za leto 2017 in se obvezuje, da pripravi predlog o prirediteljih. 
 
Ad.4 
Po razpravi o višini prispevka zveze in kotizaciji tekmovalcev, se je tekmovalna komisija 
odločila , da ne zviša nobene postavke. Višine prispevkov in kotizacij ostanejo iste v letu 
2017. 
Sklep Ad.4 
Višine prispevkov in kotizacij ostanejo iste in so : 
 
Kotizacija za tekmovalce 
 
Enodnevna tekmovanja Tekmovalec  22 EUR 
    Spremljevalec 15 EUR 
Dvodnevna tekmovanja Tekmovalec  35 EUR 
    Spremljevalec 15 EUR 
 
Prispevek zveze prirediteljem tekem 
 
DP Obala člani 600 EUR 
DP obala mladi 800 EUR 
DP roka          1000 EUR 
DP palica finale     1600 EUR 
Predtekmovanje    1500 EUR, če je 5 čolnov. Za vsak nadaljnji čoln 200 EUR dodatka 
ali  odtegljaja 
 
Za ekipno DP je prispevek klubov 60 EUR, ki se ga nakaže po dogovoru na klub, ki 
organizira tekmo ali na zvezo. 
 
Ad.5 
Sestavljena je tabela tekmovanj za leto 2017. V njej je tudi zbor članov, ter novost -  
Avdicija za mlade tekmovalce U21. Pozivajo se vsi klubi, da na to avdicijo pošljejo svoje 
mlade tekmovalce za katere menijo, da so dovolj samostojni, da lahko sami lovijo iz 
čolna. Ostale podrobnosti o tej avdiciji bodo dostavljeni naknadno, ko se bo sestala TK 
in jih določila. 
 
AD.6 
TK je izoblikovala predlog in ga posreduje I.O. v razpravo. 
Glede na večletne dosežene rezultate Dejana Strune TK predlaga zboru članov, da se 
ga uvrsti v reprezentanco brez dodatnih tekmovanj za dobo 5 let z možnostjo ukinitve le 
te- bonitete - v primeru pridobljenih podatkov, da si to ne zasluži več.  
Tako kot ga predlaga TK tako mu tudi ona lahko to ukine. 
Tehten razlog za to boniteto je ta, da si enostavno reprezentance brez njega ne 
predstavljamo in glede na ribolov, ki se izvaja pri nas lahko kaj hitro izpade iz nje. 
Podrobna obrazložitev sledi na zboru članov. 
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Ad.7 
Razno 
Mislimo , da letošnje razigravanje za reprezentanco ni bilo pravilno, čeprav to nikjer ne 
piše. Tekmovati bi moralo samo prvih 10 tekmovalcev, ki so bili na lestvici točkovanj. A 
če bi se v reprezentanco uvrstili štirje tekmovalci , bi se za peto mesto potegovalo 12 
tekmovalcev ? Popoln nesmisel ! TK bo to uredila s pravilnikom. 
 
 
. 
 
 
 
Seja se je zaključila ob 18:00 
 

 Vinko MOJŠKERC 

 Predsednik 

tekmovalne komisije 

 


