Zapisnik s sestanka tekmovalne podkomisije RZS (LKO),
ki se je sestala dne 15. 02. 2014

Ribiška zveza Slovenije

Leto 2014:

Tržaška cesta 134
1000 Ljubljana

ZAPISNIK
4. sestanka tekmovalne podkomisije RZS za LKO
Sestanek je bil v soboto, 15. februarja 2014, z začetkom ob 9.00 uri v Ribiškem domu RD Vrhnika,
Sinja gorica 57, 1360 Vrhnika.
Prisotni:
- podkomisija :
- vabljeni:

Aleksander KOLAR (predsednik podkomisije) ter člani: Boris GALEKOVIČ, Milan
RODOŠEK, Zdravko KROŠELJ;
Sidonija KOLAR, Vodja A reprezentance RZS LKO, Igor MILIČIČ, sekretar RZS

SKLEPČNOST: Od štirih so prisotni štirje člani podkomisije. Sestanek je sklepčen.
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 2013,
4. Finančni plan TPO TK RZS za 2014,
5. Plan dela TPO TK RZS za 2014,
6. Pregled prispelih prijav za registracijo tekmovalcev in ekip za DP RZS v LKO 2014,
7. Pregled prispelih ponudb za izvedbo DP RZS v LKO 2014,
8. Informacija o sodelovanju reprezentance RZS v LKO na SP 2014,
9. Razno.
Dnevni red je bil sprejet soglasno.
ad 1
Pregled zapisnikov prejšnjega sestanka in realizacija sklepov
Pregled zapisnikov prejšnjih sej je opravil predsednik podkomisije.
sklep 1:

Podkomisija ugotovi, da so vsi sklepi realizirani.

sklep 2:

Podkomisija potrjuje zapisnik in realizacijo sklepov prejšnjega sestanka.

ad 2
Informacija o sestanku TK
Predsednik seznani prisotne z vsebino sestanka in sprejetimi sklepi. Pove, da je zmanjšanje
tekmovalcev v vseh tekmovalnih disciplinah zaskrbljujoč podatek, katerega posledica je zmanjšanje
prispevkov in povečanje stroškov. RZS bo po besedah predsednika M. Žaberla letos namenila več
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finančnih sredstev za tekmovalno dejavnost. Program usposabljanja za pridobitev naziva športni
delavec v sladkovodnem ribištvu, je poenostavljen. Zaradi slabega odziva tekmovalcev, je podan
predlog za imenovanje programa »pridobitev tekmovalne licence«. Pripravljen je predlog za imenovanje
vodij reprezentanc in trenerjev.
Po razpravi so člani podkomisije sprejeli:
sklep 3:

Člani podkomisije so seznanjeni s sklepi TK RZS in nimajo pripomb.
ad 3

Pregled in potrditev finančnega poročila TPO TK RZS 2013
Predsednik podkomisije seznani prisotne s finančnim stanjem usklajenim z računovodstvom RZS.
Prisotne seznani z manjkom, nastalim zaradi nepredvidenih dogodkov pri udeležbi reprezentance na SP
2013. Vodja reprezentance pove o težavah pri pridobivanju finančnih sredstev. Tekmovanja v športnem
ribolovu niso medijsko pokrita in niso zanimiva za sponzorje. Podkomisija razpravlja o možnostih za
pridobivanje dodatnih finančnih sredstev, med drugim tudi s prijavami RZS na javne razpise.
V nadaljevanju razprave so člani podkomisije sprejeli:
sklep 4:

Podkomisija potrjuje finančno poročilo.

sklep 5:

Podkomisija naproša UO RZS, da RZS krije nastali manjko razviden iz finančnega poročila,
ki naj ne bremeni podkomisije za LKO.

sklep 6:

Podkomisija poziva strokovno službo RZS, da sledi javnim razpisom in se nanje tudi prijavi.
ad 4

Finančni plan TPO TK RZS za 2014
Predsednik podkomisije je predstavil predlog stroškovnika TPO TK RZS za leto 2014 (Priloga št. 2),
katerega je pripravil skupaj z vodjo reprezentance LKO. Iz predloga stroškovnika so razvidni finančni
vidiki udeležbe reprezentance RZS v LKO na mednarodnih tekmah.
Po razpravi v okviru te točke podkomisija sprejme:
sklep 7:

Podkomisija potrjuje predlog stroškovnika TPO TK RZS za leto 2014.

sklep 8:

Podkomisija potrjuje predlog stroškovnika reprezentance RZS v LKO za udeležbo na SP
2014.

sklep 9:

Rebalans stroškovnika reprezentance RZS v LKO se pripravi, ko bo znana lokacija SP 2014.

sklep 10: SP 2014 se bo udeležila 11-članska reprezentanca RZS v LKO v skladu s programom vodje
reprezentance in potrjenega stroškovnika 2014.
sklep 11: Dodeljena sredstva MIZŠ 2014, prikazana v stroškovniku DP v LKO 2014, se v celoti
namenijo za priprave in nastope reprezentance na SP.
sklep 12: Prihodki od registracij 2014, prikazani v stroškovniku TPO TK RZS 2014, so namenska
sredstva za reprezentanco.
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sklep 13: Dodeljena članska sredstva 2014, prikazana v stroškovniku TPO TK RZS 2014, se dodelijo
reprezentanci RZS v LKO.
sklep 14: Prispevek za reprezentanco iz startnin 2014, prikazan v stroškovniku TPO TK RZS 2014, so
namenska sredstva za reprezentanco.
sklep 15: Redni član reprezentance, udeleženec SP, si zagotovi predvideno količino ustreznih vab in
krme potrebne za uspešno tekmovanje.
sklep 16: Manjkajoča finančna sredstva za udeležbo reprezentance RZS v LKO na SP 2014 bo
skušalo zagotoviti vodstvo reprezentance ob pomoči članov podkomisije.
sklep 17: Informacijo o višini pridobljenih sredstev s strani sponzorjev in donatorjev poda vodja
reprezentance podkomisiji pred zaključkom DP RZS v LKO 2014.
sklep 18: V kolikor finančna sredstva ne bi zadoščala za pokrivanje stroškov udeležbe reprezentance
na SP 2014, se reprezentanca tekmovanja ne udeleži.
sklep 19: Finančna sredstva pridobljena s strani sponzorjev in donatorjev se v primeru neudeležbe
reprezentance na SP 2014 vrnejo na njihove račune.
sklep 20: Sredstva iz naslova registracij, članskih sredstev in prispevkov iz startnin se v primeru
neudeležbe reprezentance na SP 2014 prenesejo v naslednje leto za potrebe udeležbe
reprezentance na mednarodnih tekmovanjih v 2015.
ad 5
Plan dela TPO TK RZS za 2014
Predsednik je članom podkomisije predstavil plan dela podkomisije RZS za LKO za leto 2014. Prioriteta
je izvedba DP v LKO 2014. Izvedba ostalih aktivnosti zaradi pomanjkanja sredstev ni mogoča.
Plan dela je sestavni del zapisnika. (Priloga št. 1)
sklep 21: Podkomisija potrjuje predlagani plan dela za leto 2014.
ad 6
Pregled prispelih prijav za registracijo tekmovalcev in ekip za DP RZS v LKO 2014
Po pregledu prijav tekmovalk in tekmovalcev za tekme državnih prvenstev, panoge LKO, podkomisija
ugotovi, da so RD v predpisanem roku prijavile naslednje ekipe/tekmovalce:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

RD BISTRICA 1 (I.B.): Adam Stojan, Aleš Deželak, Aleš Primc,
RD BISTRICA 2 (I.B.): Boris Galekovič, Zdravko Krošelj,
RD BLED 1: Branislav Orlič, Ibro Redžič,
RD BLED 3: Igor Podgoršek, Milislav Despotovič , Franjo Rahne,
RD KOROŠKA: Branko Kotnik, Franc Prohart,
RD NOVO MESTO: Jože Saje ml., Tanja Saje,
RD SLOV. BISTRICA: Grega Sabelnik, Jasmin Šepić, Franc Sabelnik,
RD VOGLAJNA: Volf Vincenc, Škorjanec Matija, Kolar Matej.

sklep 22: Podkomisija potrjuje prijave tekmovalk in tekmovalcev, kot veljavne.
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sklep 23: Strokovna služba RZS do 15.3.2014 izda pisno potrdilo o skladnosti prispelih prijav s
Pravilnikom o tekmovanjih v SŠR.
sklep 24: Podkomisija potrjuje prijave osmih (8) ekip za DP v LKO: RD BISTRICA 1 (I.B.), RD
BISTRICA 2 (I.B.), RD Bled 1, RD Bled 3, RD Koroška, RD Novo Mesto, RD Slovenska
Bistrica, RD Voglajna.
sklep 25: Markice 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 v nizu tekem DP LKO 2014.
sklep 26: Ekipe, za katere RD ne bodo plačale startnine za posamezno tekmo v predpisanem roku,
se tekem ne bodo mogle udeležiti.
sklep 27: Člani ekipe pošljejo predsedniku podkomisije LKO najkasneje do 28. februarja 2014 imena
vodje ekipe, tekmovalca in rezervnega tekmovalca, ki jih imenuje RD, za katero ta ekipa
tekmuje.
sklep 28: Strokovno službo RZS se naproša, da do 31.03.2014 podkomisiji posreduje podatke o
tekmovalcih, za katere je bil v RD izrečen disciplinski ukrep prepovedi ribolova ali suspenz.
ad 7
Pregled prispelih ponudb za izvedbo DP RZS v LKO 2014
Podkomisija se seznani s prejetimi ponudbami za izvedbo DP RZS v LKO 2014. Od številnih ribiških
družin, ki imajo registrirane tekmovalne trase za LKO, so pisno ponudbo za izvedbo tekem za DP RZS v
LKO v roku, določenim s strani strokovne službe RZS, oddale 3 ribiške družine, kandidatke za izvedbo
tekme:
1. RD Bistrica Ilirska Bistrica (akumulacija Mola)
2. RD Voglajna (Slivniško jezero)
3. RD Brežice (ribnik Vrbina)
Po razširjeni razpravi je podkomisija sprejela:
sklep 29: Na podlagi veljavnih kriterijev, ki se upoštevajo pri izbiri izvajalk, je podkomisija izmed
prispelih ponudb izbrala naslednje izvajalke tekem za DP RZS v LKO 2014:
1. tekma 11. do 13. april – RD Voglajna, Slivniško jezero,
2. tekma 09. do 11. maj – RD Bistrica, akumulacija Mola,
3. tekma 30. maj do 01. junij – RD Voglajna, Slivniško jezero,
4. tekma 13. do 15. junij – RD Bistrica, akumulacija Mola.
sklep 30: 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 31: 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 32: Višina startnine za udeležbo ekipe na tekmi DP v LKO 2014 znaša =163, 94 € + 22% DDV.
sklep 33: RD so dolžne plačati startnine za svoje ekipe tudi v primeru, če se le-te razpisanih tekem za
DP v LKO 2014 ne udeležijo.
sklep 34: RZS, organizator DP v LKO 2014, bo izvajalki tekme na podlagi prejetega računa plačala
=102,46 € + 22% DDV / sodelujočo ekipo kot nadomestilo za najem tekmovalne trase in
kritje stroškov izvedbe tekme.
ad 8
Informacija o sodelovanju reprezentance RZS v LKO na SP 2014
Vodja reprezentance RZS za LKO pove, da FIPSed še ni objavil točnega datuma in lokacije SP 2014.
Pridobivanje manjkajočih finančnih in materialnih sredstev, potrebnih za udeležbo reprezentance LKO
na SP 2014 v sled prej navedenega še ni mogoče.
sklep 35: Vodja reprezentance RZS za LKO seznani podkomisijo o terminu in lokaciji SP 2014 takoj
po uradni objavi FIPSed.
sklep 36: Vodja reprezentance RZS za LKO se dogovori s sekretarjem RZS o oblikovanju vloge za
pridobivanje sponzorjev in donatorjev.
Razno
 Organizacija in izvedba pokalne tekme LKO 2014
Predsednik podkomisije predlaga organizacijo in izvedbo mednarodnega pokalnega tekmovanja LKO z
denarnimi nagradami za tekmovalce, katere namen bo pridobitev manjkajočih finančnih sredstev za
udeležbo reprezentance LKO na SP 2014.
Podkomisija po razširjeni razpravi sprejme:
sklep 37: Podkomisija zadolži S. Kolar, da z računovodstvom RZS uskladi knjigovodske in davčne
vidike izvedbe pokalnega tekmovanja.
sklep 38: Predsednik podkomisije pripravi pisno vlogo za brezplačno pridobitev registrirane
tekmovalne trase pri RD za izvedbo pokalnega tekmovanja.
sklep 39: Predsednik podkomisije pripravi stroškovnik za organizacijo in izvedbo pokalnega
tekmovanja LKO in ga predstavi TK RZS in članom podkomisije LKO.
sklep 40: Pokalno tekmovanje se izvede v skladu z veljavnimi Pravili RZS za LKO.
 Informacija o Facebook strani RZS
Sekretar RZS seznani prisotne o objavi Facebook strani. Predlaga, da se na Facebook strani objavijo
poleg ostalega tudi zanimivosti iz kraparskih tekmovanj in da se objavljajo fotografije rib.
Podkomisija sprejme:
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sklep 41: Sekretar RZS doda A. Kolarja med administratorje na Facebook strani.
 URL povezava na portal LKO
Predsednik podkomisije pove, da kljub večkratnim dogovorom, povezava s spletne strani RZS na portal
lko.si še ne deluje oziroma ni dodana.
Podkomisija sprejme:
sklep 42: Podkomisija naproša urednika spletne strani RZS, da doda in omogoči url povezavo na
portal podkomisije za LKO.
 Udeležba tekmovalcev na klubskem tekmovanju DJP
Podkomisija razpravlja o udeležbi tekmovalcev/ekip na klubskih tekmovanjih DJP v LKO.
Podkomisija po razpravi sprejme:
sklep 43: Podkomisija izbere in predlaga TK RZS tekmovalce za udeležbo na klubskih tekmah DJP v
LKO.
sklep 44: RZS plača kotizacijo za 2 (dve) ekipi. Plačilo kotizacije ni v breme podkomisije RZS za LKO.
sklep 45: Podkomisija predlaga TK RZS, da ribiške družine krijejo stroške potnin tekmovalcem, ki se
udeležijo klubskega tekmovanja DJP.
sklep 46: Tekmovalci, ki se udeležijo klubskega tekmovanja DJP, morajo biti registrirani pri RZS v
tekoči tekmovalni sezoni.
sklep 47: Tekmovalci, ki sodelujejo na klubskem tekmovanju DJP, morajo imeti podpisan kodeks
reprezentance RZS.
Vsi sklepi so bili sprejeti soglasno.
Sestanek je bil končan ob 1230.

Ljubljana, 15. februar 2014.
Zabeležil:
Aleksander KOLAR

Predsednik podkomisije:
Aleksander KOLAR
E-potrditev: 23. februar 2014

OPOMBA: Strokovne službe RZS poskrbijo za objavo zapisnika na spletnih straneh zveze po verifikaciji
predsedujočega temu sestanku.
TPO objavi zapisnik na spletnih straneh podkomisije po verifikaciji predsedujočega temu
sestanku.
Po verifikaciji predsedujočega kopije zapisnika v e- verziji prejmejo:
- člani podkomisije,
- člani TK,
- člani UO,
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- v zapisniku zadolženi posamezniki,
- arhiv RZS.
Zapis prejemnikov po elektronski pošti je v arhivu RZS.
Datum verifikacije zapisnika TK RZS: ____________. 2013.
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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