
                                                                                                    Sv.peter,1.3.2018 

Zadeva: Zapisnik sestanka komisije za podvodni ribolov 

 

Sestanek je potekal v prostorih PLK Koper,16.2.2018  18:00 uri. 

Udeležili so se naslednji predstavniki društev (člani komisije): 

- za RČD Porporella, Koper  Tadej Špeh, Sašo Moškon 

- za RPD Piran Dušan Krajnik 

- za DPR Pozejdon Krško Jani Longo 

- predsednik komisije Ernest Brožič ( do odstopa iz položaja predsednika komisije) 

Pregled glasovne pravice udeležencev in sklepčnost. Glasovna pravica in sklepčnost sta bili potrjeni. 

 

Dnevni red: 

1.  Pregled že oddanih poročil  

2.  Odstop sedanjega in sprejem novega predsednika komisije za PL. 

3.  Glasovanje o spremembi 33.čelna pravilnika tekmovanja v podvodnem ribolovu. 

4.  Povečanje udeležbe tekmovanj državnega prvenstva in ostalih slovenskih tekem. 

5.  Ali bi bilo smiselno prijaviti tekmo Sv.Nazarija za ekipno tekmo državnega prvenstva? 

6.  Koncesija za izdajo dovolilnic in ali lahko klubi ,kako pomagamo pri pridobivanju le-te? 

7.  Uvedba obvezne udeležbe vseh podvodnih lovcev na tekmah, smiselnost in izvedljivost. 

8.  Plan reprezentance za leto 2018 

9.  Razno 

 

Ad1.  Pregled že oddanih poročil 

Aktivnisti komisije: 

- Organizacija državnega prvenstva v treh krogih. Dva kroga v Sloveniji in en na Hrvaškem.  

- Udeležba na mednarodnih tekmovanjih  

- Ojačitev ekipe reprezentantov 

- Organizacija mednarodnega tekmovanja 

 

Sklepi sestankov: 

Komisija PL se je sestala enkrat ,kjer je bilo sprejeto sledeče: 

-  Potrditev plana dela komisije za leto 2017 

-  Potrditev plana dela reprezentance za leto 2018 

 

Poročilo z DP (datum, kraj, število udeležencev, najuspešnejši trije): 

Državno prvenstvo je bilo organizirano v treh krogih. Skupno število udeležencev je bilo 15. 

1. Krog DP je organiziral 29.04.2017 RČD Porporella Koper 

2. Krog DP je organiziral 27.05.2017 DPR Pozejdon Krško 



3. Krog DP je organiziral 30.09.2017 RPD Piran 

Posamezna uvrstitev: 

Državni prvak je postal Moškon Sašo – RČD Porporella Koper.Drugo mesto Dušan Krajnik RPD Piran, tretje 

mesto Špeh Tadej – RČD Porporella Koper. 

 

Ekipna Uvrstitev: 

1.  Mesto – RČD Porporella Koper 

2.  Mesto – RPD Piran 

3.  Mesto  - DVS Triton 

4.  Mesto – DPR Pozejdon Krško 

 

Rezultati z mednarodnih tekmovanj (vrsta, kraj, datum, uvrstitve naših): 

 

Reprezentanca v sestavi Sašo Moškon, Kristjan Šumberac, Tadej Špeh in  Dušan Krajnik,pod vodstvom 

Morena Matijašiča in Ernesta Brožiča se je udeležila evroafriškega prvenstva v podvodnem ribolovu na 

Malem Lošinju med 13. in 17. septembra 2017.Na tekmovanju je sodelovalo 51 tekmovalcev iz 18 držav 

evrope in afrike.  

Dosegli smo naslednje uvrstitve:  

-  Sašo Moškon  10. mesto 

-  Kristjan Šumberac  18. mesto 

-  Tadej Špeh  32. mesto 

Ekipna uvrstitev: 

-  Slovenija    5.  mesto 

 

 

Naša ekipa Dive in Slovenija v sestavi Tadej špeh, Kristjan Šumberac in Marin Vladović se je udeležila 

mednarodne ekipne tekme 5. Dive in kup v Zadru.  

6.5.2017. Med 41 ekipami iz 6 držav so dosegli 21.  mesto.  

Razno: 

Organizacija III. Mednarodne tekme za pokal Sv.NAzarija 17.06.2017. (organizator RĆD Porporella Koper) 

Tekme so se udeležile 4 ekipe s skupno 11 tekmovalcev. Velik poudarek na medsebojnih odnosih in 

sodelovanju med klubi. 

Poročilo je bilo z večinskim glasovanjem komisije potrjeno. 

 

 

 

 

Ad2.  Odstop sedanjega in sprejem novega predsednika komisije za PL 

Sprejet je bil odstop sedanjega predsednika komisije(Ernesta Brožiča) in izvoljen z večinskim glasovanjem 

komisije predlagani Tadej Špeh. 

 

 



Ad3.  Glasovanje o spremembi 33.čelna pravilnika tekmovanja v podvodnem ribolovu. 

- Sprejeli smo z večinskim glasovanjem sledeče spremembe. Sprememba pravilnika bo poslana na email Spz. 

Točkuje se vsaka ulovljena riba v zoološkem smislu težka najmanj 300 g. Vsak veljaven primerek se točkuje s 

400 točkami. Vsak gram težji od 300 g navzgor do 10 kg velja od 300 do 10.000 točk. 

Za točkovanje se upošteva 10 primerkov iste vrste ribe. 

Vsaka vrsta rib šteje 1000 točk. 

Murenoidi (ugorji, morene, mačke, ipd.) veljajo 1500 točk v kolikor njihova teža doseže ali preseže 2500 

gramov. Za točkovanje se upoštevajo 3 primerki vrste murenoide – divjačine. 

Za murenoide se ne dodeli točk za vrsto. 

Minimalna teža za KIRNIJO je 3000 gramov. 

Riba »LUNA« SE NE TOČKUJE. 

Ulov, ki ne doseže 70% predpisane teže za posamezno vrsto, se kaznuje z negativnimi izhodiščnimi bonus  

točkami, ki so določene za to vrsto. 

V primeru organizacije tekmovanja izven Republike Slovenije se točkuje smiselno s 5. členom pravilnika. 

 

Ad4.  Povečanje udeležbe tekmovanj državnega prvenstva in ostalih slovenskih tekem. 

Dotaknili smo se že več let boleče teme slabe udeležbe tekmovalcev na DP podvodnega ribolova. Dogovorjeno 

je bilo ,da se bodo konzultirali predstavniki društev z svojimi člani in poudarili pomembnost udeležbe na 

tekmovanjih. 

      

 

 Ad5.  Ali bi bilo smiselno prijaviti tekmo Sv.Nazarija za ekipno tekmo državnega prvenstva? 

V tem primeru je bila večina mnenja ,da bi bila takšna tekma lahko povod k populariziranju tekmovalcev na 

tekmovanjih. Saj so v teh primerih ekipe sestavljene z treh tekmovalcev na istem čolnu, kateri z skupnimi 

močmi prispevajo k ulovu. Zadeva bo proučena in predlagana za sprejem v naslednjem letu. 

 

 

 

 

Ad6. Koncesija za izdajo dovolilnic in ali lahko klubi ,kako pomagamo pri pridobivanju le-te? 

Letos poteče koncesija za izdajo dovolilnic za podvodni ribolov. SPZ se bo potegovala za pridobitev koncesije, 

saj bi bilo smiselno da ima SPZ nadzor nad izdajo športnih licenc in dovolilnic. Klubi pri tem ne moremo 

pomagati. 

 

 

 

 

Ad7.   Uvedba obvezne udeležbe vseh podvodnih lovcev na tekmah, smiselnost in izvedljivost. 

Tukaj smo bili sklepčni ,da je nekoga prisilit v tekmovanje nesmiselno.. Smo pa vsi mnenja ,da je mogoče 

mlade lovce spodbudit k večji udeležbi. 

 

 



 

Ad8. Plan reprezentance za leto 2018 

Opozarjamo ,da ni bil priložen na sestanku plan reprezentance za leto 2018 s strani selektorja. (Več o tem v 

točki razno..) 

- Lahko pa navedemo ,da ima reprezentanca možnost udeležbe na svetovnem prvenstvu na Portugalskem. 

Katero si je z odlično uvrstitvijo pridobila na evroafriškem prvenstvu . Če bo finančno stanje to omogočalo se bo 

reprezentanca tekmovanja udeležila 7.9 - 8.9 2018.  

 

 

 

   

Ad9.  Razno  

9.1  

Dotaknili smo se dejstva ,da je sedanji selektor Moreno Matijašić pod vprašajem .Povod k tej debati je bila 

neodzivnost selektorja do svojih obveznosti na tem položaju. Dogovorili smo se ,da se bo novo izvoljeni 

predsednik komisije pogovori z selektorjem . V naslednjem sestanku bomo pripisali k dnevnemu redu ponovno 

potrditev selektorja ali sprejem novega. 

9.2  

Dogovorjeno je bilo ,da se po vsakem sestanku komisije pošlje vsem na email poročilo o čem se je govorilo in 

kaj se je potrjevalo. 

 

9.3.  

Dogovorjeno je bilo da se v letu 2018 izvede le dva kroga državnega prvenstva in sicer prvi krog v organizaciji 

DPR Pozejdon Krško v Nerezinah (predvidoma 26.5.2018) in drugi krog v organizaciji RPD Piran v Piranu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                 


