Ribiška zveza Slovenije
Tržaška cesta 134
1000 Ljubljana

Leto 2011:

ZAPIS
3. korespondenčne seje tekmovalne podkomisije RZS za LKO v tem mandatu
Seja je potekala dne 13. februar 2016 od 14.00 do 21.00 ure na zaščitenem delu spletne strani lko.si,
preko elektronske pošte in telefonskih pogovorov.
Prisotni:
- podkomisija:

Aleksander KOLAR (predsednik podkomisije) ter člani: Aleksander POŠ, Boris
GALEKOVIĆ in Milan RODOŠEK

Dnevni red:
1. Potrditev izvajalk DP RZS v LKO 2016.
ad 1
Potrditev izvajalk DP RZS v LKO 2016.
Podkomisija se je seznanila s prejetimi ponudbami za izvedbo DP RZS v LKO 2016 na 8. rednem
sestanku, dne 6. februarja 2016. Za izvedbo tekem so kandidirale štiri (4) ribiške družine, ki imajo
registrirane tekmovalne trase. Kandidatke za izvedbo tekem:
1.
2.
3.
4.

RD Bistrica (akumulacija Mola)
RD Celje (Šmartinsko jezero)
RD Pesnica – Lenart (Trojiško jezero in jezero Radehova)
RD Voglajna (Slivniško jezero)

Po razpravi je podkomisija sprejela:
sklep 1: na podlagi veljavnih kriterijev, ki se upoštevajo pri izbiri izvajalk, je podkomisija izmed prispelih
ponudb izbrala naslednje izvajalke:
1.
2.
3.
4.

tekma od 06. do 08. maja – RD Pesnica–Lenart, Trojiško jezero,
tekma od 20. do 22. maja – RD Celje, Šmartinsko jezero,
tekma od 03. do 05. junija – RD Voglajna, Slivniško jezero,
tekma od 17. do 19. junija – RD Celje, Šmartinsko jezero.

sklep 2: izvajalka tekme DP mora pravočasno in na primeren način obvestiti svoje članstvo, turistične
ribiče in ostale, ki so upravičeni uporabniki vodnega telesa in lastniki obvodnih parcel o terminu, lokaciji,
trajanju tekme in režimu izvajanja športnega ribolova na posamezni vodi v času trajanja tekme.
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sklep 3: izvajalka tekme mora v skladu z določili Pravilnika RZS o tekmovanjih v SŠR in v skladu s
Pravili LKO prepovedati ribolov na in v bližini tekmovalne trase, prepovedati krmljenje rib članom in
turističnim ribičem, ter tekmovalcem v vseh pogledih zagotoviti nemoteno tekmovanje.
sklep 4: Višina startnine za udeležbo ekipe na tekmi DP v LKO 2016 znaša =163, 94 € + 22% DDV.
sklep 5: Ribiška zveza Slovenije, organizator DP v LKO 2016, bo izvajalki tekme na podlagi prejetega
računa plačala =102,46 € + 22% DDV / sodelujočo ekipo kot nadomestilo za najem tekmovalne trase in
kritje stroškov za izvedbo tekme.
Vsi sklepi so bili sprejeti.
Zabeležil:
Aleksander KOLAR

Predsednik podkomisije:
Aleksander KOLAR
e-potrditev: Aleksander POŠ, 23.02.2016
e-potrditev: Boris GALEKOVIĆ, 23.02.2016
e-potrditev: Milan RODOŠEK, 23.02.2016
e-potrditev: Aleksander KOLAR, 23.02.2016

OPOMBA: strokovna služba RZS poskrbi za objavo zapisa na spletnih straneh zveze po verifikaciji
prededujočega na tem sestanku.
TPO objavi zapis na spletnih straneh podkomisije po verifikaciji predsedujočega na tem sestanku.
Po verifikaciji predsedujočega kopije zapisnika v e- verziji prejmejo:
- člani podkomisije LKO,
- člani UO,
- člani TK,
- v zapisniku zadolženi posamezniki,
- arhiv RZS.
Zapis prejemnikov po elektronski pošti je v arhivu RZS.
Datum verifikacije zapisnika na seji UO RZS: ____________. 2016.
Obvestilo o objavi na spletni strani zveze prejmejo:
- člani podkomisije,
- morebitni drugi udeleženci sestanka,
- Janez HVALE, predstavnik RZS v skupščini OKS – ZŠZ,
- člani UO,
- člani NO RZS,
- vse RD.
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