
 
 
 
 
 

 
 
 

OBMOČNA ZDRUŽENJA VETRANOV VOJNE ZA SLOVENIJO 
ZVEZA  POLICIJSKIH VETERANSKIH DRUŠTEV SEVER 

 
Na podlagi LP dela 2009 Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Velenje, predsedstvo 

R A Z P I S U J E 

2. TEKMOVANJE V LOVU RIB  S PLOVCEM »ŠOŠTANJ 2009« 

 
Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Velenje pod pokroviteljstvom občine Šoštanj organizira 2. 
tekmovanje Zveze veteranov vojne za Slovenijo in Zveze policijskih veteranskih društev SEVER v lovu rib s 
plovcem »Šoštanj 2009«. Tekmovanje bo potekalo v soboto, 12. septembra 2009 na Družmirskem 
(Šoštanjskem) jezeru. 
 
Ekipno tekmovanje in tekmovanje posameznikov bo potekalo pod pokroviteljstvom občine Šoštanj v počastitev 
občinskega praznika občine Šoštanj. Tekmuje se po Republiškem pravilniku v lovu rib s plovcem. Prve tri ekipe 
prejmejo pokale in medalje. Prvi trije v vsakem sektorju prejmejo medalje in pokale. Najbolje uvrščena ekipa bo 
prejela prehodni pokal. Tekmovanje bo potekalo ekipno. Ekipa šteje 3 člane. Prijavi se lahko neomejeno število 
ekip. 
 
PROGRAM: 
6:30 do 7:30 ure prihod tekmovalcev v Šoštanj - dom ribičev RD Paka Šoštanj, zajtrk  
7:30   - žreb 
7:45   - odhod na tekmovalno traso in priprava na tekmovanje 
8:50   - krmljenje  
8:55   - pričetek tekmovanja  
11:55 - konec tekmovanja in tehtanje ulova 
12:30 - kosilo in družabno druženje  
13:00 - razglasitev rezultatov, podelitev priznanj in medalj 
 
RIBE V JEZERU: krap, ploščič, ostriž, babuška, klen, zelenika, linj, rdečeoka, rdečeperka, amur. Kostni črvi so 
dovoljeni! Hranjenje rib pred in med tekmo je dovoljeno. Nadomestilo stroškov za posameznega tekmovalca je 12 
€ (ekipa 36 €), katero nakažete na OZVVS Velenje, TRR št.: 02426-0051679224 (davčna številka: 99537435) ali 
neposredno ob prijavi na kraju tekmovanja. V primeru nakazila na TRR je potrebno ob prijavi predložiti fotokopijo 
potrdila o nakazilu. V nadomestilo so všteti stroški organizacije, priznanj, zajtrk in kosilo. 
 
ROK PRIJAVE: Prijave sprejemamo vključno do 8. septembra 2009 na naslov: OZVVS Velenje, Kopališka 
cesta 3, 3320 Velenje ali na elektronski naslov: info@velenje.zvvs.si ali veterani.velenje@gmail.com ali GSM 
041-474 367 (Franc Ravnjak), kjer lahko dobite tudi dodatne informacije. 
 
V pričakovanju našega srečanja, Vas pozdravljava in želiva dober prijem! 
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