
                                

            

 

ZAPISNIK 

sestanka ob zaključku 15. sezone ribiške lige druženja, ki je potekal 22. 10. 2017 v ribiške hišice Pragersko. 

Prisotni: Razboršek Miran, Horvat Roman, Nahberger Dani, Lipej Gregor, Trantura Miran, Ovčar Gregor, Petek 

Boštjan, Vlašič Miran, Novak Miran, Nahberger Sašo, Odobašič Šasudim, Kočar Anton, Kosmos Gorazd, Goleš 

Dejan in Vlašič Zlatko. 

DNEVNI RED: 

1. Poročilo vodje lige 

2. Finančno poročilo 

3. Plan lige 2018 

4. Razširjen plan 16. sezone 

5. Razno 

 

1. Poročilo vodje lige 

 

Krajši opis vseh tekem in potek na videnje skozi vso leto.  

Zaključili smo 15. sezono ŽRLD. Tekmovali  smo na osmih  tekmah na različnih lokacijah. Najdaljša tekma sezone, 

kakor vsa prejšnja leta, je bil dnevno nočni maraton, ki ga prirejamo vsako leto na ribniku Rače. Zbrane nagrade, ki 

smo jih prispevali nekateri tekmovalci in sponzorji smo podeljevali na dnevno nočni tekmi ter ob zaključku sezone. 

Imamo tudi sindikate kateri nam vsako leto stojijo ob strani in vplačajo kotizacijo. Denar porabimo za ribolovne 

dovolilnice RD Rače in RD Ptuj. Koristijo lahko vsi člani sindikatov. Ribiška trgovina SOM, katera je naš glavni 

sponzor nam je podarila ŠTEK PALICO. Sindikati SVSŽ, SŽPS in SSSLO MB so nam podarili vsak po sedem dni 

oddiha v različnih termah. Vse nagrade so prijeli prvi trije najboljši tekmovalci. 

 

Prve tri ekipe Sindikatov SSSLO MB1, SVSŽ, SSSLO M 

    15. sezone ŽRLD ekipno 

       



 

Zmagovalci 15. sezone ŽRLD posamezno 

2. Finančno poročilo 

 Financiranje naših stroškov in odškodnin, ki je del naše lige ter nakup nagrad; 

 krajši opis tekem ter stroškov, ki jih je vodja lige predstavil in nas seznanil kako smo poslovali skozi celo 

leto; 

 stanje je pozitivno, ostala sredstva prenesemo v leto 2018! 

 

3. Plan lige 2018 

 Vodja lige ostane Miran Trantura, njegov namestnik Miran Razboršek; 

 za žrebanje številk in krajši opis tekem sta zadolžena Boštjan Petek in Dejan Golež; 

 za izračun rezultatov je zadolžen Franc Lobenwein;  

 tekmovalno komisijo sestavljajo Razboršek Miran, Čerič Martin in Trantura Miran (Pravilnik o 

tekmovanju v lovu rib z plovcem ŽRLD); 

 postavitev štartnih številk se izvede po dogovoru na kraju samem, tekmovalec, kateri pozna ribnik in eden 

pomočnik. 

 krmljenje pred tekmo 5 minut. 

 podelili bomo za prve tri tekmovalce praktične nagrade štek palico, bolonez palico in meč palico; 

 sedem dnevni termini oddiha v termah, katere podeljujejo sindikati gredo v žreb. Sodeluje lahko 

tekmovalec, ki je končal 6 tekem od tega je dnevno nočni obvezen; 

 zbor ribičev za tekme je ob 7.00 uri razen dnevno nočni maraton; 

 način točkovanja je po sistemu dveh sektorjev; 

 skupni seštevek predstavlja rezultat vseh devetih  tekem pri katerem se odbije ena tekma; 

 ko se konča tekma in ima tekmovalec zapeto ribo je še čas, da jo v 10 minutah izvleče iz vode in riba 

šteje; 

 dnevno nočnega maratona se lahko udeležijo vsi železničarji ter upokojenci; 

 tekmovalec ne sme uporabljati pomoči drugih prisotnih med samo tekmo, ker bo s strani tekmovalne 

komisije sankcioniran; 

 tehtanje opravijo prvi trije tekmovalci; 

 startnine tekmovalcev ostanejo iste (10 € na tekmo razen prve tekme, dnevno nočnega maratona in 

zaključne tekme); 

 podelitev nagrad se opravi po končanem dnevno nočnem maratonu in ob zaključku; 

 za nagrade je zadolžen Miran Razboršek; 

 nadomestni lokaciji v primeru planiranih tekem sta ribnik Juršinci in Pragersko; 

 vsi tekmovalci naj posredujejo email naslove, da se jih bo lahko obvestilo o rezultatih ali spremembah; 

 obveščanje sindikatov poteka preko oglasnih desk in na spletni strani sindikata  www.sindikat-svsz.si; 

http://www.sindikat-svsz.si/


 kotizacija sindikatov ostane 120 € za nakup ribolovnih dovolilnic, ki jih lahko koristijo njihovi člani, ki 

plačajo. Ribiške karte za ribnik Rače ostanejo v Račah; 

 Nakup dveh kart RD Slovenska Bistrica ujemi izpusti Trasa; 

 skrbnik za ribiške karte RD Rače je Kočar Anton tel. 041-722-074; 

 skrbnik za ribiške karte RD Ptuj je Miran Trantura. 041-406-227; 

 skrbnik za ribiške karte RD Slovenska Bistrica je Miran Trantura 041-406-227. 

 
4. Razširjen plan 16. sezone tekem 

PLAN TEKEM ZA SEZONO 2018               

                 

1. tekma FAROVEC (otvoritvena tekma) 07. 04. 2018 

2. tekma JURŠINCI 21. 04. 2018 

3. tekma RAGOZNICA Ptuj 12. 05. 2018 

4. tekma RD PRVENCI 26. 05. 2018 

5. tekma DNEVNO NOČNI MARATO PRAGERSKO 16. 06. 2018 

6. tekma RD RAČE 23. 06. 2018 

 

ČAS DOPUSTOV TEKEM NI 

    

7. tekma SAVA RADEČE 12. 09. 2018 

8. tekma TSN PESNICA        22.09. 2018 

9. tekma PRAGERSKO (trasa – finalna tekma) 06. 10. 2018 

                                                                                                                     

5. Razno 

Tudi letos bomo sofinancirali startnino trem tekmovalcem, ki nas zastopajo v 24 urnem maratonu Rače. 

Krmljenje in pravila so odvisna od tekme na določenem kraju na katerem se prireja tekma, ko se dogovorimo 

o končni potrditvi terminov. Naš predlog je, da se krmi po izbiri tekmovalca. Sprejeli smo, da se nič ne 

spreminja od tega dogovora ter se vestno posluša vodje lige in tri člane tekmovalne komisije, ki imajo končno 

besedo pri  poteku in izvedbi železniške ribiške lige druženja za sezono 2018!    

 

 

Dober prijem! 

Vodja ribiške lige:  

Miran Trantura                                                                                                           


