Zapisnik s sestanka tekmovalne podkomisije RZS (LKO),
ki se je sestala dne 25. 10. 2014

Ribiška zveza Slovenije

Leto 2014:

Tržaška cesta 134
1000 Ljubljana

ZAPISNIK
5. sestanka tekmovalne podkomisije RZS za LKO
Sestanek je bil v soboto, 25. oktobra 2014, z začetkom ob 11.00 uri v restavraciji Via Bona, Tbilisijska ,
1000 Ljubljana.
Prisotni:
- podkomisija :
- vabljeni:

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

Odsotni:

Milan RODOŠEK, član podkomisije;opravičeno

SKLEPČNOST: Od štirih so prisotni trije člani podkomisije. Sestanek je sklepčen.
Dnevni red:
1. Pregled zapisnika prejšnjega sestanka in realizacija sklepov,
2. Poročilo o DP RZS v LKO 2014,
3. Poročilo o SP 2014,
4. Priprave na DP RZS v LKO 2015,
5. Priprava predloga o kadrovskih menjavah v TPO za LKO,
6. Razno.
Dnevni red je bil sprejet soglasno.
ad 1
Pregled zapisnika prejšnjega sestanka in realizacija sklepov
Pregled zapisnika prejšnjega sestanka 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
Poročilo o DP RZS v LKO 2014
Poročilo poda predsednik podkomisije. Pove, da so bile vse tekme izvedene po terminskem planu na
tekmovalnih trasah dveh ribiških družin in so bile pripravljene in urejene v skladu s Pravili RZS o
tekmovanjih v LKO. Na vseh štirih tekmah je bilo zadostno število tehtalcev in potrebnega tehničnega
osebja. Vsi so svoje zadolžitve opravili korektno.
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Tekmovalci so v veliki večini upoštevali Pravila RZS za LKO, kršitve pravil so navedene v Poročilu o DP
RZS za LKO, ki je priloženo temu zapisniku (priloga št.1).
Po razširjeni razpravi so člani podkomisije sprejeli:
sklep 3:

Podkomisija ocenjuje organizacijo in izvedbo DP RZS v LKO 2014 kot uspešno.
ad 3

Poročilo o SP 2014
Vodja reprezentance LKO je poročala o SP 2014. Podkomisiji poroča o pripravah na SP, udeležbi na
uradnem treningu reprezentance na jezeru Pietrafitta in o poteku SP (priloga št. 2). Vodja reprezentance
poudari, da je reprezentanca RZS v LKO 2014 delovala enotno in v ekipnem duhu in da ni prihajalo do
nobenih nesoglasij. Vodja reprezentance pove, da se ne more pohvaliti z dobrim rezultatom in da
doseženi rezultat reprezentanci ne more biti v ponos. Kljub slabi uvrstitvi reprezentance je dosežen velik
napredek pri medsebojnih odnosih med reprezentanti.
Vodja reprezentance seznani podkomisijo o pridobivanju finančnih in materialnih sredstev. Pridobivanje
sredstev v prihodnje bo zaradi slabega rezultata zagotovo oteženo, pove v nadaljevanju. Prisotne
seznani o lokaciji svetovnega prvenstva 2015. SP 2015 bo v Španiji.
Vodja reprezentance seznani prisotne s finančnim poročilom, ki je bilo oddano v predpisanem roku
računovodstvu RZS.
V nadaljevanju razprave so člani podkomisije sprejeli:
sklep 4:

Podkomisija uvrstitev reprezentance na SP 2014 ocenjuje kot slabo.

sklep 5:

Podkomisija čestita reprezentantom za dobre medsebojne odnose.

sklep 7:

Podkomisija se zahvaljuje vodji reprezentance, ki je z vloženim trudom pripomogla k
udeležbi reprezentance RZS za LKO na letošnjem SP.

sklep 8:

Podkomisija naproša sekretarja RZS, da skupaj s predsednikom podkomisije pripravi pisne
zahvale za sponzorje in donatorje.
ad 4

Priprave na DP RZS v LKO 2015
Podkomisija razpravlja o vse večjih težavah pri organizaciji in izvedbi državnih prvenstev RZS v LKO.
Poleg pomanjkanja tekmovalcev/ekip nastopijo težave tudi pri izbiri izvajalk, kajti ribiške družine, ki
imajo ustrezne tekmovalne trase, se ne prijavijo na razpis RZS za izvedbo ligaških tekem LKO.
Podkomisija ugotavlja, da mnoge ribiške družine nimajo interesa do sodelovanja v tekmovalni disciplini
LKO kljub temu da med njihovimi člani ne manjka tekmovalcev, ki bi bili pripravljeni potegovati se za
naslov državnih prvakov.
Najem tekmovalnih tras izven meja Slovenije je zaradi visokih stroškov izvedbe in dodatnih stroškov
tekmovalcev nemogoč in skrajno nedopusten, pove predsednik podkomisije.
Podkomisija v nadaljevanju razpravlja o možnostih za pridobitev večjega števila tekmovalcev in
zadostno število tekmovalnih tras, kar bi pomenilo nemoteno organizacijo in izvedbo DP RZS v LKO
2015 in v naslednjih tekmovalnih obdobjih.
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Člani podkomisije razpravljajo o spremembah in dopolnitvah v pravilih RZS za LKO v smislu uskladitev
s pravilnikom FIPSed.
Po razpravi v okviru te točke podkomisija sprejme:
sklep 9:

Predsednik podkomisije pripravi vlogo v kateri prosi predsednike RD, da prijavijo tekmovalce
na DP RZS v LKO in da prijavijo njihove RD za izvedbo tekem DP RZS v LKO 2015.

sklep 10: Podkomisija pregleda pravila FIPSed in pripravi predloge za spremembe pravil RZS za LKO.
sklep 11: Predsednik podkomisije skliče sestanek za vodje ekip, ki bodo sodelovale na DP RZS v LKO
2015 pred začetkom tekmovalne sezone.
ad 5
Priprava predloga o kadrovskih menjavah v TPO za LKO
Predsednik pove, da lahko podkomisija dosega zastavljene cilje samo s konstruktivnim delovanjem
vseh članov. Zaradi neaktivnosti nekaterih članov predlaga kadrovske menjave. Od članov podkomisije
pričakuje aktivno sodelovanje v skupini.
sklep 12: Predsednik podkomisije opravi individualne razgovore s člani in na podlagi teh predlaga
morebitne spremembe.
Razno
 Izjava I. Ribiča zoper vodstvo reprezentance RZS za LKO
Predsednik podkomisije seznani člane podkomisije in prisotne na tem sestanku z izjavami Ivana Ribiča,
člana RD Brežice, in širjenju neresnic zoper vodstvo reprezentance RZS za LKO 2013 preko socialnega
omrežja Facebook. V nadaljevanju pove, da je o njegovem početju dne 30. julija 2014 obvestil
predsednika TK RZS, sekretarja RZS in predsednika RZS.
Dokazila o izjavah zoper vodstvo reprezentance RZS za LKO 2013 je sekretar RZS posredoval v
obravnavo Častnemu odboru etičnega kodeksa RZS (ČEK).
Podkomisija po razpravi sprejme:
sklep 13: Podkomisija naproša Častni odbor etičnega kodeksa, da obravnava izjave I. Ribiča in
sprejme ustrezen ukrep.
sklep 14: Vodstvo reprezentance RZS za LKO pričakuje javno opravičilo v Glasilu Ribič in na
socialnem omrežju Facebook.
sklep 15: Vodstvo reprezentance RZS za LKO bo v primeru nadaljnega širjenja neresnic zoper I.
Ribiča uvedlo civilni postopek pred sodiščem.
 Povračilo stroškov za gorivo članu reprezentance RZS LKO 2014
Članu reprezentance RZS za LKO 2014 B. Galekoviču je neimenovano podjetje obljubilo donacijo za
nakup goriva za najeto vozilo ob vrnitvi reprezentance v Slovenijo. Ker donator svoje obljube ni izpolnil,
je B. Galekovič kupil gorivo z lastnimi sredstvi.
Podkomisija sprejme:
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sklep 16: Podkomisija naproša računovodstvo RZS, da Borisu Galekoviču povrne stroške za nakup
goriva na osnovi predloženega računa.
 Nakup računalniške opreme za potrebe podkomisije RZS za LKO
Podkomisija razpravlja o možnostih za nakup tabličnega oziroma prenosnega računalnika in tiskalnika
za potrebe podkomisije in reprezentance.
Podkomisija sprejme:
sklep 17: Podkomisija kupi računalniško opremo, v kolikor je dovolj razpoložljivih sredstev.
sklep 18: Predsednik podkomisije pridobi najugodnejšo ponudbo od prodajalcev računalniške opreme.
Vsi sklepi so bili sprejeti soglasno.
Sestanek je bil končan ob 1630.

Ljubljana, 25. oktober 2014.
Zabeležil:
Aleksander KOLAR

Predsednik podkomisije:
Aleksander KOLAR
E-potrditev:
B.Galekovič: 05. november 2014
M.Rodošek: 05. november 2014
A.Kolar: 05. november 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,
- v zapisniku zadolženi posamezniki,
- arhiv RZS.
Zapis prejemnikov po elektronski pošti je v arhivu RZS.
Datum verifikacije zapisnika TK RZS: ____________ 2014.
obvestilo o objavi na spletni strani RZS 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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