Ribiška zveza Slovenije
Tržaška cesta 134
1000 Ljubljana

Leto 2011:

ZAPIS
1. korespondenčne seje tekmovalne podkomisije RZS za LKO v tem mandatu
Seja je potekala v dneh od 17. do 24. aprila 2015 do 21.00 ure na članskem 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. Imenovanje vodje B reprezentance RZS v LKO 2015.
ad 1
Imenovanje vodje B reprezentance RZS v LKO 2015.
Sodelujoči so razpravljali o možnostih za organizirano udeležbo ekip RD na klubskem tekmovanju DJP
2015. Za doseganje vidnih rezultatov je pomembna izbira kvalitetnih tekmovalcev. Ekipe morajo imeti
dobro logistično podporo in zagotovljeno finančno pomoč s strani RZS in RD-jev, katerih člani so.
Predsednik predlaga, da podkomisija izbere vodjo B reprezentance RZS v LKO, ki naj bi skrbel za delo
B reprezentance, kot tudi za logistično podporo in pomoč pri pridobivanju finančnih in materialnih
sredstev.
Podkomisija je sprejela:
sklep 1: podkomisija predlaga UO RZS v imenovanje za vodjo B reprezentance Borisa GALEKOVIĆA,
člana RD Bistrica.
sklep 2: vodja B reprezentance deluje v skladu s Poslovnikom o delu reprezentanc RZS v SŠR in
prične z opravljanjem nalog po prejemu sklepa o imenovanju.
sklep 3: vodja B reprezentance pripravi pisno poročilo o aktivnostih vezanih na izbor, priprave in delo
reprezentance in ga predloži podkomisiji pred odhodom na tekmovanje DJP.
sklep 4: vodja B reprezentance pripravi pisno poročilo po končanem tekmovanju DJP in ga predloži
podkomisiji za LKO.
Vsi sklepi so bili sprejeti.
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Zabeležil:
Aleksander KOLAR

Predsednik podkomisije:
Aleksander KOLAR
e-potrditev: Aleksander Kolar 04. maj 2015
e-potrditev: Aleksander Poš 04. maj 2015
e-potrditev: Boris Galeković -e-potrditev: Milan Rodošek --

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: ____________. 2015.
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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