Ribiška zveza Slovenije
Tržaška cesta 134
1000 Ljubljana

telefon:
telefaks:
e- naslov:

01 256 12 94
01 256 12 95
info.rzs@ribiska-zveza.si

ZAPISNIK
8. sestanka tekmovalne podkomisije RZS za LKO v tem mandatu
Sestanek je bil v petek 6.februarja.2016, z začetkom ob 10.00 uri v prostorih RZS, Tržaška cesta 134,
1000 Ljubljana.
Prisotni:
- podkomisija:

Aleksander KOLAR (predsednik podkomisije) ter člani: Aleksander POŠ, Boris
GALEKOVIĆ, Milan RODOŠEK
- drugi vabljeni: Igor MILIČIĆ (sekretar RZS), Sidonija KOLAR (vodja A reprezentance LKO)

SKLEPČNOST: Prisotni so vsi člani podkomisije. Sestanek je sklepčen.
Sprejet je bil naslednji dnevni red:
1. Pregled zapisnika prejšnjega sestanka in realizacija sklepov,
2. Informacija o sestanku TK RZS,
3. Pregled in potrditev finančnega poročila TPO TK RZS 2015,
4. Finančni plan TPO TK RZS za 2016,
5. Plan dela TPO TK RZS za 2016,
6. Pregled prispelih prijav tekmovalcev in ekip za DP RZS v LKO 2016,
7. Pregled prispelih ponudb za izvedbo DP RZS v LKO 2016,
8. Informacija o sodelovanju reprezentance RZS v LKO na SP 2016,
9. Informacija o sodelovanju na DJP 2016,
10. Spremembe in dopolnitve Pravil RZS za LKO,
11. Razno.

ad 1
1. Pregled zapisnika prejšnjega sestanka in realizacija sklepov

Predsednik podkomisije poroča o realizaciji sklepov prejšnjega sestanka. Sklepi 10., 11. in 18. niso bili
realizirani, ostali sklepi so realizirani oziroma bodo realizirani do rokov, navednih v zapisniku.
Predsednik pojasni, da sklep 10. ni bil realiziran zaradi neustreznega termina. Sklep 11. ni realiziran, ker
še niso izbrane izvajalke DP RZS v LKO 2016. Sklep 18. ni realiziran, ker spremembe v Pravilih LKO
niso potrebne.
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Podkomisija po razpravi sprejme:
sklep 1: člani podkomisije za LKO so seznanjeni z realizacijo sklepov in jih soglasno potrjujejo.
ad 2
2. Informacija o sestanku TK RZS.
Informacijo o 8. sestanku TK RZS je podal predsednik podkomisije.
Po razpravi podkomisija sprejme:
sklep 2: podkomisija je seznanjena s sklepi 8. sestanka TK RZS
sklep 3: podkomisija predlaga izvedbo usposabljanja za pridobitev naziva Športni delavec v
sladkovodnem ribolovu posebej za LKO v kolikor bo prijavljenih najmanj 20 kandidatov.
ad 3
3. Pregled in potrditev finančnega poročila TPO TK RZS 2015.

Sidonija Kolar, pooblaščenka podkomisije za vodenje finančnih sredstev, seznani prisotne s finančnim
stanjem podkomisije LKO za leto 2015, usklajenimi z računovodstvom RZS. Podkomisijo seznani o
odbitku za DDV. Zaradi pridobitne dejavnosti RZS je podkomisija oškodovana za več sto evrov letno.
Podkomisija sprejme:
sklep 4: podkomisija potrjuje finančno poročilo.
sklep 5: podkomisija poziva strokovne službe RZS za obrazložitev odbitka DDV.
ad 4
4. Finančni plan TPO RZS LKO za leto 2016.
S. Kolar predstavi predlog stroškovnika TPO TK RZS za leto 2016, katerega je pripravila skupaj s
predsednikom podkomisije. Iz predloga stroškovnika so razvidni finančni vidiki izvedbe DP RZS LKO
2016 in udeležbe reprezentance RZS v LKO na mednarodnih tekmah.
sklep 6: podkomisija potrjuje predlog stroškovnika TPO RZS za LKO 2016.
sklep 7: podkomisija potrjuje predlog stroškovnika A reprezentance RZS za LKO za udeležbo na SP
2016.
sklep 8: SP 2016 se bo udeležila 12-članska reprezentanca RZS v LKO v skladu s programom vodje
reprezentance in potrjenega stroškovnika 2016.
sklep 9: dodeljena sredstva MIZŠ 2016, prikazana v stroškovniku, se v celoti namenijo za priprave in
nastope A reprezentance na SP.
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sklep 10: prihodki od registracij, prikazani v stroškovniku TPO RZS LKO 2016, so namenska sredstva
za A reprezentanco.
sklep 11: dodeljena članska sredstva, prikazana v stroškovniku TPO RZS LKO 2016, se dodelijo A
reprezentanci.
sklep 12: prispevek iz startnin, prikazan v stroškovniku TPO RZS LKO 2016, so namenska sredstva za
A reprezentanco.
sklep 13: redni član reprezentance si zagotovi predvideno količino vab in krme, potrebne za uspešno
tekmovanje.
sklep 14: manjkajoča finančna sredstva, potrebna za udeležbo A reprezentance na SP 2016, bo
skušalo zagotoviti vodstvo A reprezentance ob pomoči članov podkomisije RZS za LKO.
sklep 15: informacijo o višini pridobljenih finančnih sredstev, poda vodja A reprezentance podkomisiji
ob zaključku DP RZS LKO 2016.
sklep 16: v kolikor finančna sredstva, potrebna za udeležbo A reprezentance na SP 2016 ne bi
zadoščala pokrivanju vseh stroškov, se A reprezentanca svetovnega prvenstva ne udeleži.
sklep 17: finančna sredstva pridobljena s strani sponzorjev in donatorjev se v primeru neudeležbe
reprezentance na SP 2016 vrnejo na njihove transakcijske račune.
sklep 18: sredstva iz naslova registracij, članskih sredstev in prispevkov iz startnin se v primeru
neudeležbe A reprezentance na SP 2016 prenesejo v naslednje leto za potrebe udeležbe A
reprezentance na mednarodnih tekmovanjih v letu 2017.
ad 5
5. Plan dela TPO TK RZS za 2016.

Predsednik je prisotnim predstavil plan dela podkomisije za leto 2016. Prioriteta je izvedba DP RZS v
LKO 2016. Izvedba ostalih aktivnosti zaradi pomanjkanja finančnih sredstev ni mogoča.
Po razpravi je podkomisija sprejela:
sklep 19: podkomisija potrjuje predlagani plan dela za leto 2016.
ad 6
6. Pregled prispelih prijav tekmovalcev in ekip za DP RZS v LKO 2016.

Pri pregledu prijav tekmovalk in tekmovalcev za tekme državnih prvenstev LKO podkomisija pregleda
prijave dvanajstih (12) ekip.
RD so prijavile naslednje ekipe/tekmovalce:
1.
2.
3.
4.
5.

RD Bistrica: DEŽELAK Aleš, PERKOVIČ Dušan,
RD BLED 1: KOTNIK Branko, ORLIČ Branislav, REĐIČ Ibro,
RD BLED 3: PODGORŠEK Igor, RAHNE Franc,
RD CELJE 1: CUDERMAN Slavko, JOVANOVIČ Živan, SEVER Dejan,
RD CELJE 2: KONEČNIK Borut, REPNIK Matej, VERHOVNIK Ivan,

3

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

RD CELJE 3: BERČON Boštjan, FALE Simon, PUSOVNIK Alojz,
RD KOČEVJE: PETEK Nejc, PETKOVIĆ Igor, PLANINC Klemen,
RD KOROŠKA: LASNIK Jože, PROHART Franc,
RD NOVO MESTO: DJURIČIN Dragan, SAJE Jože ml.,
RD RENČE: HORVAT Rok, JURČEVIĆ Dražen, TURŠIČ Andraž,
RD SLOV. BISTRICA: SABELNIK Franc, SABELNIK Grega, ŠEPIĆ Jasmin,
RD VOGLAJNA: CRNKOVIČ Marino, POŠ Aleksander, PUŠNIK Željko.

Podkomisija sprejme:
sklep 20: ribiška družina, ki registrira tekmovalce, je dolžna poravnati znesek registracij.
sklep 21: ribiška družina, katere tekmovalci so registrirani pri drugi ribiški družini, nima nobenih
finančnih obveznosti pri registraciji tekmovalcev.
sklep 22: podkomisija posreduje računovodstvu RZS podatke o pokrovitelju tekmovalcev registriranih
pri RD Renče za izstavitev računov za tekme DP RZS LKO 2016 pred začetkom tekmovalne sezone.
sklep 23: vodja ekipe RD Renče dostavi predsedniku podkomisije RZS za LKO podatke o pokrovitelju,
ki bo poravnal obveznosti iz naslova startnin za ekipo RD Renče najkasneje po razpisu za 1. tekmo DP
RZS LKO 2016.
sklep 24: tekmovalci registrirani pri RD Renče so dolžni poravnati startnine za tekme DP RZS LKO
2016 na račun RZS v kolikor njihov pokrovitelj ne bo plačal zneska startnine za vsako tekmo posebej v
predpisanem roku.
sklep 25: podkomisija potrjuje prijave dvanajstih (12) ekip za DP LKO 2015.
sklep 26: nalepke za podaljšavo veljavnosti tekmovalnih izkaznic in izkaznice novo registriranih
tekmovalk in tekmovalcev bo strokovna služba RZS poslala na naslove ribiških družin najkasneje do 1.
tekme za DP RZS v LKO 2016.
sklep 27: ekipe, za katere njihove RD ali njihovi pokrovitelji ne bodo poravnali startnine v predpisanem
roku, se tekem ne bodo mogle udeležiti.
sklep 28: Višina startnine za udeležbo ekipe na tekmi DP v LKO 2016 znaša =163, 94 € + 22% DDV.
sklep 29: RD in pokrovitelji ekip so dolžni plačati startnine za svoje ekipe tudi v primeru, če se le-te
razpisanih tekem za DP RZS v LKO 2016 ne udeležijo.
ad 7
7. Pregled prispelih ponudb za izvedbo DP RZS v LKO 2016.
Podkomisija se seznani s prejetimi ponudbami za izvedbo DP RZS v LKO 2016. Za izvedbo tekem so
kandidirale štiri (4) ribiške družine, ki imajo registrirane tekmovalne trase. Kandidatke za izvedbo tekem:
1. RD Bistrica (akumulacija Mola)
2. RD Voglajna (Slivniško jezero)
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3. RD Pesnica – Lenart (Trojiško jezero, jezero Radehova)
4. RD Celje (Šmartinsko jezero)
Člani podkomisije so razpravljali o ustreznosti tekmovalnih tras na posameznih vodah pri ribiških
družinah, kandidatkah za izvedbo tekem, glede na število prijavljenih ekip za DP RZS v LKO 2016.
B. Galeković vztraja pri izvedbi tekme na akumulaciji Mola. Predsednik poudarja, da registracija
tekmovalcev ne sme biti pogojena z izbiro izvajalke.
Po obširni razpravi podkomisija sprejme:
sklep 30: predsednik podkomisije in člana podkomisije Boris GALEKOVIĆ in Milan RODOŠEK opravijo
pregled tekmovalne trase na akumulaciji Mola, dne 13. februarja 2016.
sklep 31: podkomisija izbere in potrdi izvajalke za DP RZS v LKO na korespondenčni seji, dne 13.
februarja 2016.
ad 8
8. Informacija o sodelovanju reprezentance RZS v LKO na SP 2016.

Vodja reprezentance RZS za LKO seznani podkomisijo da bo SP 2016 potekalo na jezeru Lac du
Bourdon v Franciji. Vodja reprezentance pove, da uradnega razpisa s strani FIPSed še ni prejela,
predvidoma pa bo tekmovanje konec septembra.
Vodja reprezentance že zbira ponudbe za namestitev reprezentance, ponudbe za najem ustreznih vozil
in ponudbe za reprezentančna oblačila.
Po razpravi podkomisija sprejme:
sklep 32: podkomisija se zahvaljuje vodji reprezentance za informacije o SP 2016.
ad 9
9. Informacija o sodelovanju na DJP 2016.
Predsednik seznani prisotne z razpisom klubskega tekmovanja DJP 2016, ki bo predvidoma v Bosni in
Hercegovini v začetku septembra 2016, na Ramskem jezeru.
Po razpravi podkomisija sprejme:
sklep 33: podkomisija bo predlagala TK RZS ekipo RD na podlagi doseženih rezultatov na DP RZS
LKO 2016 in ob upoštevanju mnenjskega kriterija.
sklep 34: stroške kotizacije za prijavljeno ekipo krije RZS.
sklep 35: prevozne stroške tekmovalcev krijejo RD, katerih tekmovalci bodo predlagani s strani TPO
RZS za LKO.
sklep 36: tekmovalci predlagani za udeležbo na klubskem temovanju DJP 2016 zagotovijo predvideno
količino vab in krme, potrebne za uspešno tekmovanje.
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ad 10
10. Spremembe in dopolnitve Pravil RZS za LKO.
Podkomisija po razpravi sprejme:
sklep 37: Spremembe Pravil RZS za LKO niso potrebne.
ad 11
11. Razno.
 Obisk ribiškega sejma v Vicenzi
Sekretar RZS seznani prisotne z možnostjo obiska ribiškega sejma Pescare 2016 v Vicenzi, Italija. Na
tem sejmu se bosta s svojo ponudbo prvič predstavila Ribiška zveza Slovenije in Zavod za ribištvo
Slovenije. Prisotne seznani z dnem odhoda in s ceno.
sklep 38: Zainteresirani člani podkomisije se o obisku sejma v Italiji dogovorijo in prijavijo v svojih
ribiških družinah.
 Sodelovanje članov podkomisije pri pripravi brošure o lovu krapovcev
Sekretar RZS pove, da uredništvo RZS pripravlja novo brošuro o lovu krapovcev, krapov z obtežilnikom
ter rib plenilk. Podkomisijo prosi za pomoč pri navedbi kraparskih revirjev, ki bo namenjena turistom.
sklep 39: Predsednik podkomisije je pripravljen sodelovati pri pripravi brošure.
 Nakup pisarniškega materiala
S. Kolar seznani podkomisijo o potrebi po nakupu pisarniškega materiala, ki je potreben za delo
podkomisije (toner, papir za tisk, PVC mape, pisala). Sredstva za nakup pisarniškega materiala so
prikazana v finančnem planu za leto 2016.
sklep 40: Podkomisija se strinja z nakupom pisarniškega materiala.

Vsi sklepi so bili sprejeti. Sestanek je bil končan ob 14.00 uri.
Zabeležil:
Aleksander KOLAR

Predsednik podkomisije:
Aleksander KOLAR
e-potrditev: Milan RODOŠEK, 23.02.2016
e-potrditev: Aleksander POŠ. 23.02.2016
e-potrditev: Aleksander KOLAR, 24.02.2016
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OPOMBA: strokovna služba RZS poskrbi za objavo zapisnika na spletnih straneh zveze po verifikaciji
prededujočega na tem sestanku.
TPO objavi zapisnik 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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