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Na podlagi 5. alineje 25. člena statuta Ribiške družine Bistrica, Ilirska Bistrica je upravni odbor dne 

22.11.2020 sprejel  

 

 

 

 

PRAVILNIK 

TEKMOVALNE KOMISIJE RD BISTRICA 

 

 

 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

 

 

1. člen 

(Organiziranost in namen delovanja) 

 

Tekmovalna komisija ribiške družine Bistrica (v nadaljevanju: TK) se ustanovi na podlagi sklepa 

Upravnega odbora RD Bistrica (v nadaljevanju: UO RD).  

 

TK sestavljajo tri člani, predsednik ter vodji članskih tekmovalnih ekip, ki sta obenem njegova 

namestnika. 

 

Predsednika TK in komisijo imenuje in razrešuje UO RD.  

 

Člani TK o zadevah v svoji pristojnosti odločajo na sestankih z navadno večino prisotnih članov. 

TK zaradi izrednih ali nujnih zadev lahko tudi deluje prek dopisnih sej. 

Sestanke TK po potrebi sklicuje in vodi predsednik TK. O sestankih TK se vodi zapisnik. 

 

Za izvajanje določil tega pravilnika je pristojen in odgovoren predsednik TK. 

 
 

2. člen 
(Naloge) 

 
Naloge TK so naslednje: 

- na podlagi potreb predlaga UO strokovno izobraževanje svojih članov, 

- skrbi za strokovno vzgojo, športno vest in ribiško etiko članov, 

- aktivno išče tekmovalce med mladinci v RD 

- zastopa RD Bistrica na tekmovanjih, 

- organizira in izvaja ribiška tekmovanja, srečanja in tabore, 

- skrbi za urejenost in primerno pripravo tekmovalnih tras, 

- po potrebi zagotavlja sektorske in stranske sodnike, 

- ustvarja angažiranost med članstvom z namenom povečanja športnega načina izvajanja 

ribolova, 

- organizira, izvaja in se udeležuje javnih prireditev z ciljem turistične in športne promocije svoje 

in društvene dejavnosti. 

 

 



2 

 

3. člen  
(Cilji delovanja) 

 
Cilji delovanja TK so: 

- zastopa  RD na tekmovanjih, 

- prizadeva si za strokovno raven dela,  

- spodbuja otroke in jim predstavlja različne tehnike ribolova, za posamezno tekmovalno 

disciplino, 

- povezuje svoje člane in druge, ki čutijo pripadnost ali kakršnokoli povezanost z njihovim 

delovanjem,  

- skrbi za varovanje ribjih vrst, voda in obvodnega ekosistema, 

- zavzema se za  etičen odnos do ulovljenih rib,  

- spodbuja člane za stalno strokovno izpopolnjevanje,  

- seznanja člane o problemih in napredku na področju delovanja TK in RD,  

- sodeluje z organizacijami in institucijami, ki se strokovno ali znanstveno ukvarjajo s 

sladkovodnim ribolovom in varovanjem okolja,  

- organiziranje športnega in turističnega ribolova vključno s tekmovanji,  

- angažira se pri uvedbi Etičnega kodeksa v športni, ljubiteljski in turistični ribolov,  

- angažira se pri oblikovanju razvoja sladkovodnega ribištva.  

 

 

4. člen 
(Sestava tekmovalnih ekip) 

 
Tekmovalno ekipo sestavljajo tekmovalci, kateri tekmujejo v isti tekmovalni disciplini in starostni 
kategoriji.  
 
 RD Bistrica ima naslednje tekmovalne ekipe: 

- članska tekmovalna ekipa, disciplina LRP 

- članska tekmovalna ekipa, disciplina LKO 

- mladinska tekmovalna ekipa, disciplina LRP 

 
Vsaka tekmovalna ekipa ima svojega vodjo. Vodjo posamezne ekipe izberejo tekmovalci med seboj, 

potrdi pa ga na predlog TK UO. 

 

Dolžnosti vodje tekmovalne ekipe so, da prijavi ekipo na tekmo, skrbi za športno obnašanje svojih 

tekmovalcev, žreba v imenu ekipe in posameznih tekmovalcev štartna mesta, svetuje in drugače skrbi, 

da tekmovalci med tekmovanjem spoštujejo navodila organizatorja in ostala tekmovalna pravila ter 

skrbi za celotno logistično oskrbo svoje ekipe. 

 

Člansko tekmovalno ekipo v disciplini lov rib s plovcem (LRP) sestavlja pet tekmovalcev in ena rezerva. 

Tekmovalci tekmujejo v ekipni in posamični kategoriji na tekmah območne lige ZRD Primorske. 

 

Mladinsko tekmovalno ekipo v disciplini lov rib s plovcem (LRP) lahko sestavlja večje število 

tekmovalcev – mladincev.  

Tekmovalci tekmujejo v ekipni in posamični kategoriji na tekmah območne lige ZRD Primorske. 

 

Člansko tekmovalno ekipo v disciplini lov krapov z obtežilnikom (LKO) sestavlja ekipa najmanj dveh  in 

največ treh članov, od katerih je eden rezerva. Ekipa tekmuje na tekmah državnega prvenstva A-lige. 
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5. člen 

(Rok za zbiranja prijav kandidatov za tekmovalce)  

 

UO RD na predlog TK do 1. septembra objavi interni razpis za zbiranje prijav kandidatov za tekmovalce 

za naslednjo sezono. 
 

Tekmovalci, ki želijo sodelovati v tekmovalni sezoni za naslednje leto, morajo oddati svojo prijavo do 

1.oktobra.  
 

Prijavo tekmovalca – mladinca mora oddati eden od staršev oziroma njegov zakoniti zastopnik. 

 

 

6. člen 

(Postopek in merila za izbor tekmovalcev) 

 

Tekmovalce na podlagi internega razpisa in določb tega pravilnika za vsako tekmovalno sezono 

posebej predlaga TK s sklepom pa potrdi Upravni odbor (UO) RD. Odločitev UO o izboru tekmovalcev 

je dokončna. 
 

Vsak kandidat za tekmovalca mora podati svojo prijavo na predpisanem obrazcu, ki se nahaja na 

oglasni deski v ribiškem domu, ali  po e-prijavi. 
 

Kandidat za tekmovalca mora biti član RD Bistrica. Kandidat za člana v tekmovalni ekipi LKO mora biti 

tudi član Kraparske sekcije.  
 

Kandidat mora imeti svojo lastno opremo in pribor za tekmovalno disciplino v kateri ima namen 

tekmovati tako, kot zahtevajo posamezna tekmovalna pravila. 
 

Kandidat je dolžan poznavati tekmovalne predpise o sladkovodnem športnem ribolovu, vključno s 

pravili posamezne tekmovalne discipline v kateri želi tekmovati. 
 

Izbor tekmovalcev temelji na doseženih rezultatih iz kvalifikacij in upoštevanju doseženih rezultatov 

posameznega kandidata na tekmah v pretekli sezoni, v kolikor je v njej tekmoval. 
 

Izbrani tekmovalci tekmujejo na lastno odgovornost. RD za tekmovalce, njihovo opremo ter pribor ne 

sklepa škodnih in nezgodnih zavarovanj.  

 

 

7. člen 

(Kvalifikacije) 

 

Kvalifikacije za vstop v tekmovalno ekipo se izvedejo za vsako tekmovalno disciplino posebej. V 

kvalifikacijah se smiselno uporabljajo pravila, kot so določena za vsako tekmovalno disciplino.  
 

V primeru, da ni možno izvesti kvalifikacij zaradi naravnih in drugih nesreč se upoštevajo doseženi 

rezultati posameznega kandidata ali ekipe na tekmah v pretekli sezoni. 
 

V kvalifikacijah se izvedeta največ dve tekmi po zaključeni tekmovalni sezoni (jesenski termin). UO 

RD, na predlog TK, razpiše tekme z natančnejšimi kvalifikacijskimi pravili in imenuje nosilca 

posamezne tekme. 
 

TK je dolžna ob koncu tekmovalne sezone posredovati dosežene kvalifikacijske rezultate UO, ki na 

njihovi podlagi odloča o izboru tekmovalcev za naslednjo tekmovalno sezono.    
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8. člen 

(Registracija tekmovalcev) 

 

Registracijske prijave z vsemi potrebnimi podatki tekmovalcev po posameznih tekmovalnih disciplinah 

izpolni predsednik TK. Izpolnjene prijave posreduje tajniku RD, ki poskrbi za pravočasno oddajo prijav 

pristojni službi RZS. 

 

Rok za oddajo registracijskih prijav je 31. januar v tekočem tekmovalnem letu.  

 

 

9. člen 
(Osnovna pravila) 

 

Člani tekmovalnih ekip so pri izvajanju športnega ribolova obvezni spoštovati Zakon o sladkovodnem 

ribištvu, Pravilnik o tekmovanjih v sladkovodnem športnem ribolovu, Pravila o tekmovanjih v lovu rib s 

plovcem, Pravila o tekmovanjih v lovu krapov z obtežilnikom, dolžni so upoštevati tekmovalni in ribiški 

etični kodeks, Pravilnik o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah ter veljavne predpise RD Bistrica. 

 
 

10. člen 
(Posebna pravila) 

 

Za posamezna tekmovanja in srečanja, ki jih razpiše RD se poleg osnovnih pravil iz prejšnjega člena 

lahko uporabljajo še dodatna, ki jih za vsako tekmovanje oz. srečanje posebej določi UO RD.  

 

Tekmovalna pravila za tekmovanja oz. srečanja iz tega člena lahko predlaga tudi TK. Predsednik TK 

predloge pravil posreduje v obravnavo in sprejem UO RD.  

 
 
 

II. TEKMOVANJA IN SREČANJA 
 
 

11. člen 
(Organizacija in izvedba tekmovanj in srečanj) 

 
TK in člani tekmovalnih ekip izvajajo tekmovanja in druga srečanja, ki jih razpiše in organizira RD, ZRD 

ali RZS na tekmovalnih trasah RD. Tekmovanja in srečanja se organizirajo z namenom izvajanja 

športnega ribolova. Tekmovanj in srečanj, ki jih organizira RD, se lahko udeleži vsak aktivni član RZS 

in aktivni člani države članice Mednarodne federacije za športni ribolov v sladkih vodah.  

 

Pri organizaciji in izvedbi tekmovanj, članom TK s svojim delom pomagajo tudi ostali člani RD.  

Pri izvedbi tekme državnega prvenstva v LKO aktivno sodeluje tudi Kraparska sekcija. 

 

Organizacijo in izvedbo posameznih tekem ali srečanj vodi Organizacijski odbor katerega na predlog 

TK imenuje UO RD. Imenovani predsednik Organizacijskega odbora za posamezni dogodek izdela 

kratko poročilo katerega takoj po dogodku preda predsedniku TK. Predsednik TK tekoče na rednih 

sejah UO RD obvešča UO o poteku in rezultatih izvedenih posameznih tekem ali srečanj. 
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12. člen 
(Tekmovalne trase) 

 
Tekmovalne trase RD Bistrica so: 

- tekmovalna trasa Mola (od bivše domačije pri Klivničarju do prvega zaliva pod Harijami), 

- tekmovalna trasa Velika mrtvica (celotna Velika mrtvica), 

- tekmovalna trasa Klivnik (pregrada jezera Klivnik). 

 
 

13. člen 
(Vrste tekmovanj in srečanj) 

 
RD Bistrica v svojem letnem programu dela lahko razpiše oz. kandidira za naslednja tekmovanja ali 

srečanja: 

- Srečanje ob otvoritvi ribolovne sezone na salmonide na jezeru Klivnik, 

- Srečanje članov ribiške družine Bistrica, 

- Srečanje v lovu roparic, 

- tekme državnih prvenstev, 

- tekme območne lige ZRD Primorske, 

- pokalne tekme ZRD Primorske, 

- tekme za Pokal Bistrice, 

- interne tekme RD ali mednarodne tekme v disciplinah LRP in LKO 

- tabori mladih ribičev, 

- druga srečanja. 

 
Sprejem tekmovalnega koledarja, ki jih organizira RD, je v pristojnosti UO RD. Razpored tekmovanj in 

srečanj pripravi TK, katerega predsednik TK posreduje v potrditev UO RD. 

 
 
 

III. FINANCIRANJE IN PORABA  
 
 

14. člen 
(Prihodki) 

 
Vse tekme na katere se nanaša ta pravilnik se financira na podlagi finančnega načrta RD in sicer iz : 

- startnin oz. registracijskih taks od tekmovanj in srečanj, 

- sponzorskih donacij, 

- pridobljenih finančnih sredstev iz sofinanciranja programov športa s strani občine Ilirska 

Bistrica za določene programe vezane na tekmovalne ekipe, kadre in dogodke. 

 
Višino startnine za posamezna tekmovanja in srečanja, določa UO RD. 

 

Za pobiranje startnin in izdelavo obračuna po vsakem tekmovanju ali srečanju, ki je organizirano in 

izvedeno v okviru RD, je pristojen imenovani Organizacijski odbor za posamezni dogodek. Obračun se 

izdela na posebej predpisanem obrazcu, ki se ga skupaj z vsoto startnin preda blagajniku. Blagajnik 

prejeta sredstva v najkrajšem času položi na TRR RD Bistrica. 

 

Za pravočasno in pravilno izpolnjeno Vlogo in Zahtevek za sofinanciranje programov športa s strani 

občine Ilirska Bistrica je pristojna delovna skupina v sestavi predsednik TK, gospodar in tajnik. 

 
 



6 

 

15. člen 
(odhodki) 

 
TK lahko sredstva uporablja za: 

- registracijo tekmovalcev, 

- startnine oz. registracijske takse, 

- urejanje tekmovalne trase, 

- nakup pokalov in medalj, 

- prehrano, 

- tekmovalno hrano, 

- povračilo prevozne stroške na tekmovanja. 

 
 

16. člen  
(Delitev sredstev in poraba) 

 
Prihodki in odhodki TK so določeni v letnem finančnega načrtu RD. Za pravilno in racionalno rabo 

sredstev na podlagi sprejetega načrta je odgovoren predsednik TK.  

 

Nadzor nad koriščenjem sredstev iz prejšnjega odstavka je v pristojnosti OU in NO RD. 

 

Finančna sredstva se uporabljajo sorazmerno glede na število tekmovalcev in potreb posameznih 

tekmovalnih ekip. 

 

Pri porabi sredstev se morajo prioritetno upoštevati primarni stroški, kot so stroški registracij 

tekmovalcev in stroški prijavnin. 

 

Pridobljene donacije sponzorjev se porabijo za pokrivanje stroškov tekmovalni ekipi, ki jih je pridobila.  

 

Finančna sredstva, ki jih TK pridobi iz sofinanciranja programov športa občine Ilirska Bistrica in se 

nanašajo na določene tekmovalne ekipe ali programe, morajo biti tako tudi porabljena.  
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IV. KONČNE ODLOČBE 

 
 
 

17. člen  
(Spori) 

 
Morebitne spore med člani tekmovalne komisije rešuje UO RD. 
 
 

18. člen 
(Veljavnost, prenehanje, razlaga) 

 
Vprašanja, ki niso urejena v tem pravilniku, so urejena v Pravilniku o tekmovanjih v sladkovodnem 

športnem ribolovu in pravilih za vsako posamezno tekmovalno disciplino. 

 

Ta pravilnik začne veljati z dnem, ko ga sprejme UO RD Bistrica. 

 

Spremembe pravilnika se sprejemajo na enak način, kot sam pravilnik. 

 

Z dnem sprejema tega pravilnika preneha veljati Pravilnik tekmovalne komisije RD Bistrica sprejet dne 

25.1.2013. 

 

Razlaga določil tega pravilnika je v pristojnosti UO RD Bistrica. 

 

 

 

 

 

 

 

Zlatko SVENŠEK 

 Predsednik 

 

 
                                                                                           


