POROČILO O DELU ZŠRMS IN NJENIH ORGANOV V LETU 2008

Ad 4

IZVRŠNI ODBOR
Preteklo leto je bilo zaznamovano z nekaterimi uspehi, tako na športnem kot na organizacijskem področju. Z novim
mandatom so bile imenovani novi odbori in komisije ter strokovna služba. Volja po sodelovanju, povezava zagnanosti
in izkušenj ter dvig nivoja dialoga in medsebojnega spoštovanja ter sodelovanja še ni dosegel zaželene stopnje. Novi
odbori in komisije so se trudili uresničevali s Statutom ter obstoječimi pravilniki zastavljene naloge in obveznosti. Na
sejah so se obravnavala različne tematike na podlagi gradiv, ki smo jih pripravljali v sodelovanju s posamezni odbori
ali imenovanimi komisijami. Iz predloženih poročil in zapisnikov je mogoče razbrati vso pestrost problematike, s
katero smo se ukvarjali na Zvezi za športni ribolov na morju Slovenije (ZŠRMS) v preteklem obdobju. Odbori in
komisije so se sestajali glede na potrebe ali zahteve za reševanjem nejasnih vprašanj.
Nadaljevali smo s sprejetim in uveljavljenim ter za večino najpravičnejšim modelom in kriterijev za medsebojna
dogovarjanja na področju delitve finančnih sredstev. Kot nas obvezujejo pogodbena določila z upravljanjem sredstev
prejetih iz naslova javnih financ so v ospredju kriterijev najprej kategorizacija športnikov, športni dosežki ter programi
delovanja, kakor tudi razvrstitev določene panoge v razrede. Komuniciranje z odbori je potekalo na pridobivanju nove
dimenzije predvsem na spoznavanju in pridobivanju zavesti o samostojnem odločanju in vodenju ter razvoju. Prav
tako do povečanja medsebojnega sodelovanja in izmenjave izkušenj, kar se je najbolj pokazalo pri pripravah na
velika tekmovanja. Ni pa še doseženega potrebnega nivoja načrtovanja dejavnosti tako delovanja odborov, procesov
izbire reprezentanc in športnega treniranja ter analiz na področju medicine športa ali znanstvenega raziskovanja
procesov treninga, trenerska organizacija sploh ne deluje v pričakovanih okvirih.
Določeno obdobje v športu na tak ali drugačen način odločilno zaznamuje delo panožne zveze, posebej še, če je
podprto s športnimi in organizacijskimi uspehi. Za vsako obdobje je značilno delovanje vseh tistih organov, ki so bili
izvoljeni na Skupščini ali imenovani s strani Izvršnega odbora in Odborov ali Komisij. Doumeti je treba razliko med
politiko in športom. V politiki se razkrivajo intrige in snujejo zarote, medtem se moramo v športu ravnati predvsem
racionalno. Vsi. Ob upoštevanju dejstva, da sodobni ritem življenja tudi v športu zahteva vse večjo specializacijo,
profesionalizacijo, pretehtano delitev dela in s tem vzpostavlja vse večjo odgovornost stroke je logično, da ima
vzpostavljanje delovanja različnih strokovnih organov v strukturi ZŠRMS vse večjo težo. Vse hitrejši ritem poslovnih
procesov v športu terja ustrezen prenos nekaterih področij dela, pooblastil in odgovornosti na posamezne
organizacijske oblike poslovanja organov ZŠRMS. To se odraža pri delu ZŠRMS, ki ob sodelovanju z ostalimi
subjekti, ki so odgovorni za razvoj športa, prevzema vse pomembnejšo vlogo pri razvijanju skupnih nalog. Ob
težavah pri primopredajah ter v pojmovanju delokroga in pristojnosti tako posameznikov ter posameznih organov so
se morala obravnavati nekatera vprašanja, ki so motila odnose in delovanje zveze. Iz danih poročil obravnavanih na
odborih in še posebej na sejah Izvršnega odbora je mogoče razbrati vso pestrost tematike iz različnih področij dela,
ki je bilo opravljeno v preteklem letu. Imenovanje novih odborov in komisij bo ob ustrezni ureditvi dokumentov
vodenja in upravljanja ter ob tesnejšem sodelovanju društev prineslo zaželene in pričakovane rezultatov. Zato so bile
predlagane sistemske spremembe ter dopolnjene kadrovske praznine. Veliko pa moramo še narediti na področju
športno-strokovno-marketinškega dela, ki jih narekujejo predvsem čedalje bolj zapletene gospodarske razmere in
zaostrene potrebe vrhunskega ter v zadnjem obdobju tudi potrebe rekreacijskega športa, spremembe zakonodaje na
področju tako delovanja kot financiranja športa.
Preteklo leto ne moremo oceniti za najbolj bleščeče na športnem področju. Še posebej bode v oči neprijeten rezultat
članske reprezentance na SP in sicer 14. mesto med 15. udeleženci. V preteklosti doseženi rezultati nas navdihujejo
s ponosom, nas nedvomno uvrščajo med reprezentance vredne spoštovanja. Brez dvoma se upravičeno pojavlja na
zadnji rezultat reprezentance v ustih poznavalcev samo ena beseda. Katastrofa. Resen opomin vsem načrtovalcem
in izvajalcem. Športni ribolov na morju je čedalje bolj zahtevna športna disciplina, ki zahteva načrten in temeljit
pristop. Naključij v športu več ni. Tako v pripravah kot v izvedbi. Ko se bomo zavedali tega, bomo zmagovalci.
V preteklem obdobju smo največja priznanja in potrditve doživeli z dosežki mnogih tekmovalcev na Svetovnih
prvenstvih, velikih enodnevnih ali več dnevnih tekmovanjih. Vidni uspehi slovenskih športnih ribičev na morju na
pokalnih tekmovanjih v tujini potrjujejo, da Slovenija spada med pomembne države v športnem ribolovu na morju.
Nismo več naključno odkritje, naši najboljši ribiči so nas pripeljali na sam vrh ali nas s svojimi dosežki približujejo k
vrhu svetovne lestvice. Tako v članski kot mladinski konkurenci. Žal smo v preteklosti premalo pozornosti in sredstev
namenili programom strokovnega izobraževanju, izbora ter načrtnega usposabljanja trenerjev, zagotavljanju
vrhunskih pogojev vadbe, opremljanju reprezentanc in pripravi tekmovalcev za vrhunske dosežke. Predvsem pa delu
z mladimi ribiči.
V preteklem letu je bilo opravljenega veliko dela, vendar se zavedamo, da so pred nami še številna vprašanja, ki jih
moramo skupaj in čim prej rešiti. Nekatera bomo skupaj rešili na redni letni Skupščini, druga pa nam nalagajo
spreminjajoča Pravila mednarodne zveze, predpisi vezani na morje, davčna in športna zakonodaja in še kaj. Naša
naloga mora biti vložitev energije in truda predvsem v reševanje vprašanj, ki bodo prinašale večjo korist športnikom,
športnim delavcem in vseh ribiških društev ne glede na število članov. Potrebno se je zavedati naše skupne naloge,
da moramo storimo vse za zdrav, varen in uspešen razvoj ribiškega športa in vseh naših članov kot posameznikov.

Nocojšnja Skupščina pa ponuja možnost uveljavljanja skupnih novih poti nadaljnjega razvoja športnega ribolova na
morju kot športa ter interesov vseh ribiških društev.
ZŠRMS se trudi usmerjati svoja prizadevanja k večji popularizaciji in povezanosti športnega ribolova na morju tudi s
sodobnimi načini komuniciranja. Naša spletna stran ni komercialna in ni namenjena samo predstavitvi zveze,
njenemu delovanju in delovanja njenih organov. Narejena je na dolgoletno željo in po potrebah večine članov, ki si na
njenih straneh želi poiskati ustrezne podatke in informacije, ki jih društva potrebujejo pri pripravi svojega dela.
Vnesene povezave ponujajo dodaten koristen podatek ali koristno zamisel. Odprete so vse možnosti celotnemu
članstvu po uveljavitvi novih idej in povezav tudi na tem področju.
ZŠRMS na mednarodni ravni zgledno sodeluje z Mednarodno federacijo in konfederacijo FIPS-M in CIPS ter
Skupnostjo za športni ribolov na morju Alpe-Adria (SŠRAA), prav tako pa tudi z ostalimi nacionalnimi ribiškimi
zvezami in organizatorji tekmovanj tako doma kot v tujini. Ob nastopu mandata smo se srečali s predstavniki OKS,
MŠŠ, pomorsko policijo, Luško kapitanijo, morsko biološko postajo, Ministrstva za K,G in P, Zavoda za ribištvo,
Ribiške zveze Slovenije in še kom. Predvsem pa smo se v prijetnem pogovoru sestali s predsedniki društev, nekateri
so izrabili možnost iznesti svoja vprašanja in težave na sejah Izvršnega odbora. Uveljaviti moramo tudi potrebo po
tesnejšem sodelovanju s slovenskimi športniki v zamejstvu, predvsem na strokovnem področju. Pred dnevi smo se
udeležili kongresa SŠRAA, ki je ocenjeval delovanje za leto 2008. Zgledno sodelovanje z vsemi drugimi domačimi
športnimi institucijami, OKS, MŠŠ, Fundacijo za financiranje športnih organizacij, Fakulteto za šport in Inštitutom za
šport je ocenjeno z obeh strani več kot korektno, kar so nam potrdili njihovi najvišji predstavniki. Odnosi z vsemi
športnimi subjekti so bili na ravni medsebojnega spoštovanja tudi sicer zelo delovni, kar se je odražalo pri
izpolnjevanju dogovorov o medsebojnem sodelovanju ter delovanju na skupnih projektih vitalnega pomena predvsem
za celoten športni ribolov na morju. Izrazili smo nezadovoljstvo z dodeljevanjem kategorizacij s strani OKS ter
štipendij in nezmožnostjo zaposlovanjem perspektivnih športnikov ribičev v državnih organih, izdelani so ter dani v
razpravo program pridobivanja mladih in njihovo usmerjanje v vrhunski šport ter program izobraževanja in pridobitev
naziva trener. Program za delovanje panožne športne šole bomo realizirali v skladu s sprejetimi sklepi Izvršnega
odbora in društev. Nismo uspeli urediti ter zagotovili način ustreznega zdravstvenega zavarovanje športnikov vseh
starosti ter uveljavljanjem obveznih preventivnih zdravstvenih pregledov in zdravstvenim nadzorom športnikovtekmovalcev. Zato se pred nami nujne naloge ureditve sistema preventivnih zdravstvenih pregledov, odločen pristop
v boju proti dopingu, obdobje aktivnega urejanja celostne podobe in informacijskega sistema za potrebe delovanja
naših članic ter ureditev pogojev za založniško dejavnost za katero moramo v prihajajočem letu zagotovili določena
sredstva. Največ truda pa moramo vložiti v sistem organizacije ribiških tekmovanj kot prireditev, kjer bi morali
predvsem zmanjšati stroške organizatorjev. Navedeno je le nekaj projektov, ki so zahtevali visoko stopnjo
sodelovanja na državni ravni.
Za preteklo obdobje je značilno kot to velja za vse ostale športne panoge velja tudi za športni ribolov, da se izraža
vsakoletno pomanjkanje zadostnih in želenih finančnih sredstev za realizacijo zastavljenih programov in izvedbe vseh
zastavljenih planov. Reprezentančni programi se pokrivajo iz sredstev MŠŠ in FŠ največ pa iz deleža ZŠRMS.
Zanemarljiv delež tudi iz pridobljenih sponzorskih in donacijskih sredstev, kjer pa je Izvršni odbor ocenil, da se ne
izkoriščajo vse možnosti. Kljub odmevnim rezultatom odziv za sponzoriranje v preteklosti ni bil ugoden, čeprav je bilo
vloženih kar nekaj naporov. Dogovori s potencialnimi sponzorji in opremljevalci reprezentanc zahtevajo drugačen in
bolj temeljit pristop, še posebej za sestavo IO tega mandata tudi zaradi zaostrenih in težkih gospodarskih razmer. To
pa je naloga, ki jo bo v prihodnje reševala ZŠRMS in njen Izvršni odbor. S skupnim delovanjem in razmišljanji
moramo poskrbeti za zagotavljanje dela potrebnih in morda manjkajočih sredstev za izvedbo predvidenih programov.
Koncem leta je bila z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano podpisana pogodba ter ZŠRMS dodeljena
koncesija za dobo 10 let in prodajo letnih, tedenskih ter dnevnih ribolovnih dovolilnic. ZŠRMS ureja svoje delovanje s
pogodbami in sicer na področju financ z računovodsko-finančnim servisom Vir d.o.o.; s prodajnimi mesti za prodajo
tedenskih in dnevnih ribolovnih dovolilnic za leto 2009 s tripartitno pogodbo (ZŠRMS, prodajalec, skrbnik) ter z novim
skrbnikom pogodb (podpredsednik in član IO g. Danilo Torej).
V preteklosti je bilo nekaj pripomb na delovanje in težave sodniške organizacije. Tako glede cene njihovih storitev kot
poravnavanja obveznosti stroškov sojenja. Pripombe so navedene v njihovem poročilu. Problemi niso samo njihovi,
zato se moramo zelo hitro potruditi in ponuditi pomoč pri reševanju težav. Kritizirati je najlaže. Takšni ljudje se
predvsem veselijo naših neuspehov. Pri tem pa naj bo vsakomur v pomislek, ne samo ob tej priliki in kot je dejal že
znani nemški filozof Schopenhauer, namenjena misel: »Kritiki so tisti, ki točno vedo, kako bi naredili stvari bolje – če
bi znali«.
Menimo, da bi morala ZŠRMS poiskati določena sredstva za sofinanciranja izdelave programa za izvedbo tekmovanj,
pri nakupu ustrezne tehnologije, kar bi morala po mnenju društev zmanjšati stroške. Prav tako je problematična
realizacija pošiljanja rezultatov s tekmovanj tako sodniške organizacije kot samih organizatorjev. Sodniški zbor
pripravlja spremembe določil vezanih na tekmovanja, nazive ter strokovno izobraževanje in preverjanje znanja
svojega kadra.
Delovanje odborov in komisij je potekalo v skladu s potrebami in zahtevami, naloga ni nikoli dokončno realizirana.
Zaradi osebnih razlogov je prišlo do sprememb v Izvršnem odboru. Na sejah Izvršnega odbora so od samega
začetka njenega delovanja prisotni vabljeni predsedniki nadzornega odbora, disciplinskega razsodišča, tekmovalne
komisije in sodniške komisije ter oba kapetana. Namen tega je bil aktivno sodelovanje pri procesih dela in vodenja
ZŠRMS ter tekoče seznanjanje s problematiko, delovanjem ZŠRMS ter reševanjem določenih nerešenih nalog.

Glede na dejstvo, da veljavni Statut ne opredeljuje tajnika, opravljene primopredaje pa niso bile opravljene skladno s
pričakovanji je bilo v preteklem obdobju zelo veliko truda in ob težavah urejena in na novo postavljena vsa potrebna
dokumentacija iz področja športne in upravljavske zakonodaje. Pripravili so se potrebni pogoji za redno delovanje
Izvršnega odbora, odborov in komisij. Prav tako so bila pravočasno pripravljena in urejena vsa potrebna letna
poročila. Na predlog najemodajalca je bila koncem septembra sporazumno prekinjena pogodba zaradi vzdrževalnih
gradbenih del (do danes se ni zgodilo nič) o najemu poslovnih prostorov ZŠRMS. Arhiv je bil urejen in preseljen na
naslov člana IO iz društva PLK, začasni prostori pa so bili na Vanganelski 45e v Kopru in na naslovu predsednika v
LJ.
Izvršni odbor ZŠRMS je skladno s sprejetimi sklepi Skupščine realiziral naslednje naloge:
- opravljene so bile dopolnitve in spremembe Statuta ter potrjene s strani pristojnega organa za notranje zadeve
- opravljene so bile spremembe in dopolnitve Pravilnika o registracijah, prestopih tekmovalcev in odškodninah
- izvoljena sta bila dva podpredsednika, mesto tajnika v Statutu ZŠRMS ne obstaja
- izdelana in poslana je bila evidenca o ujetih morskih organizmih
- rešen je bil nekajletnim problemom boj, ki si jih je takratno vodstvo zveze izposodilo za DP in jih po končanem DP ni
vrnilo RPD Piran
- predlagan je bil skrbnik premoženja ZŠRMS g. Stojan Babič
Izvršni odbor se je v letu 2008 na rednih sejah sestal tri krat, v novi sestavi dva krat, 4 četrta seja (decembrska)je
odpadla zaradi smrti člana IO g. Radivoja ŠKRLJA; opravljene in verificirane so bile tri korespondenčne seje
(Šalamon, Loboda-denar, tiskalnik in ostala oprema); izvedena je bila v januarju
Niso bili realizirani naslednji sklepi in dogovori:
- članska reprezentanca ni v celoti realizirala dogovora in stališč sprejetih na 1. redni seji opredeljenih pod Ad 3 (ni bil
izbran pomočnik – trener)
- sklep št. 3/2-2 iz 3. seje (2. nove sestave) kje bivši tajnik ni podal ustreznega poročila o prodanih kartah in prodajnih
mestih, kjer ni bilo sklenjenih pogodb za prodajna mesta od leta 2006; prav tako se ni sestal s predsednikom in
opravil predajo dokumentacije
Sprejet je bil predlog na osnovi razgovora predsednika in pridobljenega soglasja , da za vsebino spletne strani skrbita
Matic KOREN in Peter KODRE namesto pok. Radivoja ŠKRLJA.

PREGLED
izvedenih sej Izvršnega odbora v letu 2008
Izvršni odbor se je v letu 2008 sestal na 4. rednih sejah.
V novi sestavi se je Izvršni odbor sestal na treh sejah; sprejetih je bilo 15 sklepov in realiziranih 14, realizacija je bila
93,3 %. Trajanje posamezne seje je bilo v povprečju 120,3 minut, prisotnih pa je bilo v povprečju na sejo 13, 6 od
povprečno 14,6 vabljenih.
Poročilo pripravil:
IZVRŠNI ODBOR

NADZORNI ODBOR
Poročilo nadzornega odbora bo posredovani na redni seji Skupščine.

DISCIPLINSKO RAZSODIŠČE
Disciplinsko razsodišče v sestavi g. Vladislav VRTAČNIK, g. Vid CELEC (člana) in g. Bojan FURLAN (predsednik) je
imelo v letu 2008 eno korespondenčno sejo in dve redni seji.
Obravnavali smo le en primer kršitve Disciplinskega pravilnika ter Pravilnika o državnih reprezentancah.
g. Bojanu ŠALAMONU smo izrekli disciplinski ukrep prepovedi opravljanja katerekoli funkcije v državni reprezentanci
ali selekciji za dobo 5 (petih) let.
Poročilo pripravil:
Bojan FURLAN

SODNIŠKI ZBOR
29. 03. 2008 je v prostorih Splošne plovbe potekala skupščina Sodniškega zbora. Bila je volilna in izvoljena je bila
nova Sodniška komisija v sestavi; Edi BIZJAK kot predsednik in Danilo TOREJ, Radivoj ŠKRLJ, Franc POTOKAR ter
Andrej ŠTIRN kot člani komisije.
Sprejet je bil tudi Pravilnik o delu Sodniške komisije, v katerem je nekaj protislovij in postavk oz. členov, ki niso v
pristojnosti komisije. Na Skupščini Sodniškega zbora je bil predstavljen problem Mednarodnih sodnikov, ki ga bomo
odpravili na letošnji Skupščini. Žal v arhivu Zveze nismo našli zapisnika o Skupščini iz leta 2008, tako da smo morali
med letom malo improvizirati. V arhivu tudi ni bilo registrov o sojenjih, pa še drugih dokumentov, ki bi nam omogočili
izpeljavo izobraževanj in izpitov za sodnike.
Sicer pa smo v letu 2008 delegirali 6 glavnih sodnikov na 6 tekmovanj višjega nivoja. Ti so svoje delo zelo korektno
opravili in tudi predali poročila na ZŠRM. Ta poročila so objavljena tudi na spletni strani Zveze. Delegirali smo še 4
pomožne sodnike.
V letu 2009 planiramo sklicati skupščino Sodniškega zbora 28. marca. Pri tem računamo na pomoč Zveze, za najem
primernih prostorov, ki jih bomo potrebovali tudi za organizacijo predavanj in opravljanja izpitov za sodnike. V tem
letu planiramo izvesti vsaj eno tako izobraževanje in sicer nekje v sredini Junija.
Tudi v letu 2009 bomo poskrbeli za delegiranje glavnih in pomožnih sodnikov na vsa tekmovanja višjega nivoja, ki jih
bo organizirala Zveza, po potrebi pa tudi na druge vrste tekmovanj, če nas bo kdo za to zaprosil.
Pred skupščino bo Sodniška komisija ponovno pregledala in na novo spisala osnutek Pravilnikov, ki se nanašajo na
delo komisije, sodnikov in predavateljev. Po tem jih bo dala v pregled Tekmovalni komisiji in Izvršnemu odboru, da se
ugotovi, če so v skladu z vsemi akti ZŠRM-ja in šele nato jih bomo dali na glasovanje na skupščino Sodniškega
zbora.
Moramo se zavedati, da Sodniški zbor in sodniki, ki ga sestavljamo, to delo opravljamo zgolj na prostovoljni in
amaterski bazi. Temu mora biti prilagojen tudi Pravilnik o delu Sodniške komisije, kot tudi Pravilnik o licenciranju
sodnikov in Pravilnik o licencah za predavatelje.
Ob tej priliki se obračamo še na Izvršni odbor in Tekmovalno komisijo z naslednjimi informacijami in predlogi:
- Sled nepričakovane smrti našega člana Sodniške komisije g. Radivoja ŠKRLJA. Na njegovo mesto smo predlagali
Vesno Pucihar, ki je kandidaturo tudi potrdila.
- Predlog Sodniške komisije je, da Izvršni odbor določi tarife oz. povračila stroškov za sojenja sodnikov na
tekmovanjih višjega nivoja, kot tudi način vračila stroškov. Prav tako se obračamo na Izvršni odbor in na
Tekmovalno komisijo, naj sprejme sklep o tem, da bi vsako Društvo, ki je član ZŠRM obvezno moralo izobraziti npr.
3 sodnike ali pač neko dogovorjeno število. Predlagamo, da se sprejme sklep o tem, da naj bi vsako društvo ob
prijavi na tekmovanja višjega nivoja poleg tekmovalcev prijavilo še določeno število sodnikov, ki bodo na razpolago.
Vse to bi se moralo dodati v odgovarjajoče akte. Po našem mnenju to ni Pravilnik o delu Sodniške komisije, ki bi se
moral nanašati samo na delo, dolžnosti in pravice Sodniškega zbora, komisije, sodnikov in predavateljev.
- Še predlog iz zadnje skupščine Sodniškega zbora. Vsi sodniki, ki so opravili izpit za Mednarodnega sodnika leta
1998 ( nekateri smo tudi sodili na SP v Sloveniji 1998 ) in imajo za to tudi dokazila oz. diplome, naj bi ob ustreznem
dopolnilnem izobraževanju to tudi ostali. Seveda če to sami želijo. Sedaj se, v meni predanih registrih kot
Mednarodni sodnik vodi le en član Sodniškega zbora.
Poročilo pripravil:
Edi BIZJAK

TEKMOVALNA KOMISIJA
Člani tekmovalne komisije v letu 2008 so: Bernard MAUER, Danilo TOREJ, Marjan ČATER in pokojni Vojko ŠKRLJ,
ki ga je v letu 2009 nadomestil Stojan BABIČ.
Tekmovalna komisija se je v let 2008 sestala na dveh sejah, na katerih je pregledala izvedene tekme in sprejela
nekaj manjših odločitev.
Med njimi je najpomembnejša ta, da se predtekmovanje v lovu rib s palico iz zasidranega čolna izvede z dvema
skupinama v dveh vikendih. Pričakujemo namige in predloge klubov za sistem žrebanja.
Že po ustaljenem delu je tekmovalna komisija določila prireditelje DP za 2009 in predlagala nove za 2010, odobrila
reprezentance, ki so zastopale Slovenijo, določila novo kotizacijo za tekmovalce in spremljevalce.
V letu 2008 so bila organizirana in izvedena vsa predvidena tekmovanja.
ZŠRMS se je s svojima reprezentancama udeležila treh svetovnih prvenstev na katerih je najboljše rezultate dosegla
mladinska reprezentanca, ki je v Novigradu na Hrvaškem zasedla ekipno tretje mesto.
Članska reprezentanca se v Holandiji ni najbolje izkazala in je zasedla komaj 14 mesto. (15 ekip )

Potekalo pa je tudi SP v Big Game ribolovu v Južni Afriki, ki se ga je prvič udeležila tudi ekipa iz Slovenije pod
vodstvom Bojan Šalamona. Stroške tekmovanja si je krila sama. Zasedla je prav tako 14 mesto, vendar med 23
nastopajočimi ekipami. Škoda le ,da se reprezentanti med seboj niso razumeli in je prišlo do medsebojnih konfliktov,
ki jih morala rešiti disciplinska komisija.
Udeležili smo se tudi dveh evropskih prvenstev. In to v disciplini; lov rib iz zasidranega čolna na roko, ki je bilo na
Sardiniji in lov rib v panolanju, ki je bilo prav tako v Italiji, v Palermu. Več uspeha je imela Oradela iz Pirana, ki je
osvojila ekipno 3 mesto. Slabšemu rezultatu v panolanju je botroval zelo slab ulov, saj so vodilne ekipe ujele po eno,
dve ribi.
Državna prvenstva so se zaključila uspešno, kar mislimo predvsem z organizacijskega vidika in športnega vedenja
tekmovalcev.
Državni prvaki za leto 2008 so :
- palica čoln člani: Aljoša TOMŠIČ, Solinar Strunjan
- palica čoln U 21:
Martin GRANDO, PLK Koper
- roka člani:
Milorad ŠKROKOV in ekipno Oradela Piran
- obala člani:
Marko VUK in ekipno Tramonana Izola
- obala kadeti:
Filip MOHORČIČ, Menola Izola
- obala ml. mladinci: Boštjan ČOTAR, PLK Koper
- obala st. mladinci: Peter KODRE, PLK Koper
Vsem prvakom čestitamo in jim želimo ponovnih uspehov.
Društva so prejela tabelo v kateri je TK naprošala za dopolnitev manjkajočih podatkov. Ti podatki naj se vnesejo čim
prej in se vrnejo na naslov predsednika tekmovalne komisije (velja za vse tiste, ki tega še niso storili). Prav tako smo
začeli izdajati tudi nove licence za tekmovalce. Tisti, ki jih že imajo zaenkrat ne bodo dobili novih.
V primeru tekmovalca, da potuje na tekmovanje v tujino se bo izdelala takoj nova.
Z novim letom 2009 se bo tekmovalna komisija predvsem potrudila, da bo sprotno vnašala vse zapisnike in
dokumente z objavo na spletni strani. Tako bodo dostopni vsi podatki za vse člane zveze.
Morda je bilo leto 2008 manj delovno za to komisijo, vendar je opravila vse obvezne naloge, ki jih bo tudi v prihodnje.
Z veseljem pa bo sprejemala pobude in predloge s strani klubov in jih obravnavala ter dopolnjevala.
Poročilo pripravil:
Vinko MOJŠKERC

POROČILO O DELU ČLANSKE REPREZENTANCE
Izbirno tekmovanje za sestavo državne reprezentance za leto 2008 sem organiziral 21. in 22. junija 2008 v akvatoriju
piranske občine. Po potrditvi sestave državne reprezentance s strani tekmovalne komisije, so državno reprezentanco
na svetovnem prvenstvu zastopali :Vinko MOJŠKERC, Dejan STRUNA, Franci KOLENC, Marjan ČATER, Klavdij
VELDIN in rezervi tekmovalec Damjan VRHOVNIK.
Takoj po potrditvi državne reprezentance sem navezal stike z organizatorjem, rezerviral letalski prevoz, rent a car,
hotel in čoln za trening.
V juliju sem sklical sestanek reprezentance na katerem smo se dogovorili za nakup ribiškega materiala, skupinsko
zdravstveno zavarovanje, čas, kraj in datum odhoda na svetovno prvenstvo na Nizozemsko.
Ribiški material sem nabavil v trgovini Šport in ribolov v Luciji, v drogeriji v Miljah in v ribiški trgovini v Belgiji.
Aleksander Škraban je z veliko truda priskrbel dodatna oblačila (majice, trenirke in bunde) tako, da smo že na
potovanju bili enotno oblečeni in naredili dober vtis kot reprezentanca.*
Vinko MOJŠKERC je prijazno poskrbel za prevoz do letališča Treviso in povratek domov.
Z letalom smo odleteli do belgijskega letališča Bruselj, od tam naprej smo se odpeljali s sposojenim mini busom do
ribiške trgovine v Oostendu, kjer smo se založili z vsem potrebnim ribiškim materialom.
Dobro organizirana reprezentanca se je opravila tri treninge in z malo več sreče, so bili pripravljeni za boljši rezultat.
Po vrnitvi domov sem po dogovoru z ZŠRMS pripravil in razpisal izbirno tekmovanje za sestavo državne
reprezentance za leto 2009, ki pa je zaradi dolgotrajnega dežja, vetra in nizkih temperatur prestavljeno in upam, da
ga bomo lahko izpeljali čim preje.

Poročilo pripravil:
Janez PUCIHAR

POROČILO O DELU MLADINSKE REPREZENTANCE
Skladno s sklepom Izvršnega odbora je bil za mladinsko reprezentanco izbran pomočnik – trener Bojan FURLAN,
izdelan je bil plan selekcioniranja in izbor kandidatov za Svetovno prvenstvo. Pripravili smo program treningov in
tekmovanj, ki se jih bodo udeležili kandidati ter načrt priprav in nabave potrebne tako ribolovne kot druge opreme za
največje tekmovanje v sezoni. Ogledali smo si prizorišče tekmovanja ter pripravili načrten program priprav, ki smo jih
opravili z večkratnim obiskom in treningi v obsegu in višini odobrenih sredstev za priprave. Prav tako smo pripravili
analizo ribolovnega področja, vključujoč vse podrobnosti okoli morskega dna, vodnih tokov, ribjega življa, izkušnje
domačih ribičev okoli izbora dovoljene vrste vabe ter pripravili načrt logistične podpore prevozov na mesto priprav ter
rezervacijo čolnov za trening. Skozi procese priprav na predvidenih ribolovnih področjih, kjer naj bi bilo tekmovanje
smo opravili predvideno število treningov. Uspešno smo preizkusili tudi nov način prehranjevanja reprezentantov med
tekmovanjem.
Reprezentanca je dobila pravočasno vso ribolovno opremo in oblačila. Prvič v svoji zgodovini smo se res lahko
predstavili kot urejena reprezentanca in fantje so sami določali kako se bodo ob določeni situaciji enotno oblekli. Tudi
ta morda za koga malenkost je v nas zbujala ponos in pripadnost. V tem gre zahvala Izvršnemu odboru, ki nam je
omogočil vse to. Pred odhodom na tekmovanje smo se tudi prvič uradno predstavili predstavnikom sredstev javnega
obveščanja in tudi na tem področju naredili korak naprej v predstavitvi javnosti.
VIII. Svetovno prvenstvo v lovu s palico iz zasidranega čolna za mladince v kategoriji U-21 je potekalo od 07. – 15.
06.2008 v hrvaškem Novigradu. V Novigrad smo prispeli dva dni pred pričetkom prvenstva. V lepem vremenu smo
opravili tri predvidene treninge in sicer v četrtek, petek in soboto. Organizator nam je sicer priskrbel čoln in
dogovorjeno vabo za vse tri dni. Ni pa se držal že prej dogovorjenih pogojev in višine cene. Treninge smo opravili na
vseh treh tekmovalnih pozicijah, prav tako menimo v vodstvu reprezentance, da smo treninge uspešno izpeljali ter se
odlično pripravili na tekmovanje. Takšno je bilo tudi razpoloženje fantov prežeto z velikim spoštovanjem do največje
prireditve in višine njenega nivo. Odločil sem se, da bo Boštjan ČOTAR rezerva s čimer se je tudi sam strinjal. Na
treningih smo hitro ugotovili, da bo šur v večini primerov odločal o zmagovalcu. Glede na videno pri ostalih
reprezentancah ter potek priprav na prvenstvo nam je bilo vsem jasno, da bo potrebno ribolov prilagoditi oz. »goljufati
z drobnimi triki« v tehničnem pomenu, če si želimo dobrih rezultatov. Nekateri tega kljub vedenju niso želeli realizirati,
kar lahko tudi opravičuje njihove rezultate. Tudi sam kot selektor oz. kapetan fante v njihovi odločitvi podpiram.
Dejstvo je, da če nekoga ves čas učiš poštenosti je težko v določenem trenutku pričakovati, da se bo hitro spremenil
in počel nekaj, kar je v nasprotju z njegovim prepričanjem. Hrvatom in Italijanom, najbolje uvrščenim reprezentancam
pač očitno tega ni bilo težko početi.
Reprezentanti so imeli vrhunsko opremo in dovolj vsega potrebnega materiala za ribolov. Odlično so se tudi pripravili
tako, da smo med tekmovanjem lahko popravljali in korigirali že prej pripravljene naveze.
Na uradnem treningu smo dokončno določili ekipo v sestavi Luka MASLO, Martin GRANDO, Peter KODRE, Nik
KOČJANČIČ in Matic KOREN. Že po končanem treningu sem začutil, neko napetost pred odločilnimi tekmami.
Skupaj s pomočnikom in trenerjem Bojanom FURLANOM sva poskušala fante prepričati, da so sposobni in, da imajo
dovolj znanja, da lahko zato sproščeno nastopijo na tekmi.
Prvi tekmovalni dan je postregel z velikim presenečenjem, saj je ekipa Hrvaške A, zasedla šele tretje mesto s tremi
točkami pred našo reprezentanci. Kljub četrtemu mestu smo bili kar zadovoljni in nekoliko bolj sproščeni.
Drugi tekmovalni dan smo ekipno zasedli tretje mesto, vendar smo po drugem dnevu še vedno zasedali četrto mesto
med ekipami in tretje med državami.
Tretji tekmovalni dan je bilo zopet čutiti precej napetosti v ekipi. Opravil sem dogovorjeno menjavo in dal Boštjanu
ČOTARJU možnost nastopati prvič na svetovnih prvenstvih. Zamenjal je to pot našega najslabše uvrščenega
tekmovalca, vendar najmlajšega Nika KOCJANČIČA, ki bo še imel priliko pokazati vse svoje znanje in razkošen
talent, ki mu ga prav gotovo ne manjka. Tudi tretji tekmovalni dan ribolova za našo reprezentanco ni prinesel nič
pretresljivega. Zasedli smo nehvaležno četrto mesto, kar je pomenilo skupno četrto mesto za ekipami Hrvaško A,
Italijo in Hrvaško B ter tretje mesto med državami za Hrvaško in Italijo. Prvič se je tudi zgodilo, da smo premagali
francosko reprezentanco.
Z osvojenim tretjim mestom smo sicer zadovoljni, zadovoljni pa smo tudi s posameznimi uvrstitvami saj so vsi štirje
tekmovalci, katerih rezultat se je upošteval, uvrščeni med prvimi petnajstimi tekmovalci na svetovnem prvenstvu
posamično. Najboljši je bil tokrat Peter KODRE, ki je zasedel odlično 7. mesto.
Nad organizacijo tekmovanja nimam večjih pripomb, kar se nanaša na delo sodnikov, barkarjolov, nastanitve v
hotelu, odhoda na ribolov, prihoda z ribolova in tehtanja ulova. Zelo pa me je motil in tudi našega predsednika, zaplet
pri izvajanju naše himne na otvoritvi, vendar sem takrat smatral, da so bili res samo tehnični problemi. Ker pa se je
nekaj podobnega zgodilo tudi na zaključku prvenstva, se mi pojavljajo dvomi o iskrenosti organizatorjev. Če je
organizacija svetovnega prvenstva tekmovanje med državami in, če so končni uradni rezultati tudi tako napisani, nam
ni jasno zakaj nismo prejeli uradnih medalj FIPS-M(e). Pokal za tretje mesto podeljuje organizator in bi po rezultatih
pripadal za tretje uvrščeni ekipi, ne pa državi. In, ker so medalje uradne nagrade prireditelja oz. krovne organizacije
tekmovanja to je FIPS-M(e) je Izvršni odbor v imenu naše zveze po tekmovanju zahteval uradno pojasnilo glede tega
zapleta. Kot tretje uvrščeni državi bi morali na zaključni slovesnosti dvigniti tudi slovensko zastavo, kar pa se ni
zgodilo. Ne mednarodna zveza ne hrvaška zveza nam uradno nista odgovorili. Na eni od sej našega Izvršilnega
odbora pa smo vprašali za pojasnilo tudi takratnega uradnega delegata za pojasnilo s katerim nismo bili zadovoljni.
Mednarodna zveza ne mora biti sama sebi namen in iz leta v leto spreminjati tekmovalna določila ter jih prilagajati
organizatorju. Prav tako v vseh drugih športnih disciplinah nastopajo na svetovnih prvenstvih države in ne ekipe.
Ekipna tekmovanja so svetovni pokali ne pa prvenstva, če pa že nastopajo ekipe zaradi števila udeležencev na
svetovnih prvenstvih naj nastopajo izven konkurence.

Ob tej priliki bi se rad zahvalil vsem, ki so nam pomagali in nas spodbujali, nas obiskovali na svetovnem prvenstvu,
izražali skrbnost in nam bili v podporo .
Zahvalil bi se rad tudi predsedniku naše zveze g. Aleksandru ŠKRABANU za stalno skrb in zanimanje za ekipo.

Poročilo pripravil:
Zdenko GRANDO

