Ribiška zveza Slovenije
Tržaška cesta 134
1000 Ljubljana

Leto 2011:

ZAPISNIK
6. sestanka tekmovalne podkomisije RZS za LKO v tem mandatu
Sestanek je bil v petek 6.2.2015, z začetkom ob 17.00 uri v prostorih RZS, Tržaška cesta 134, 1000
Ljubljana.
Prisotni:
- podkomisija: Aleksander KOLAR (predsednik podkomisije) ter član: Milan RODOŠEK
- drugi vabljeni: Igor MILIČIĆ (sekretar RZS), Sidonija KOLAR (vodja A reprezentance LKO),
Aleksander POŠ (kandidat za člana podkomisije)
Odsotni:

- člani podkomisije: Boris GALEKOVIĆ opravičeno

SKLEPČNOST: Od treh sta prisotna dva člana 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 RZS LKO 2014.
4. Finančni plan TPO RZS LKO 2015.
5. Plan dela TPO RZS LKO za leto 2015.
6. Pregled prispelih prijav tekmovalcev in ekip za DP RZS v LKO 2015.
7. Pregled prispelih ponudb za izvedbo DP RZS LKO 2015.
8. Informacija o sodelovanju reprezentance RZS v LKO na SP 2015.
9. Informacija o sodelovanju na DJP 2015.
10. Možnosti Kadrovske spremembe v TPO RZS za LKO.
11. Razno.
ad 1
Pregled zapisnika prejšnjega sestanka in realizacija sklepov.
Pregled zapisnika in poročilo o realizaciji sklepov je pripravil predsednik podkomisije. Vsi sklepi, razen
sklepa 11. so bili realizirani. Pripombe so se nanašale na realizacijo sklepov 8. in 9. Zahvala
pokroviteljem ni ustrezala željam in pričakovanjem članov podkomisije zaradi oblikovno neprimernega
obrazca.
A. Kolar pove, da s strani tajništva RZS ni prejel v vednost sporočila iz katerega bi bili razvidni naslovi
prejemnikov dopisa, kjer poziva predsednike ribiških družin k prijavi tekmovalcev in kandidaturi za
izvedbo tekem DP RZS v LKO. Sekretar RZS pojasni, da mnogi prejemniki ne prebirajo elektronskih

1

sporočil oziroma sporočila ne prihajajo na naslov odgovornih v ribiških družinah. Strokovna služba RZS
nima vpliva na prejemnike elektronskih sporočil.
Podkomisija po razpravi sprejme:
sklep 1: obrazec za zahvalo sponzorjem in donatorjem reprezentance RZS LKO naj v prihodnje
vsebuje znak RZS v ozadju in naj bo prevlečen s toplotno varjeno folijo.
sklep 2: podkomisija poziva strokovno službo RZS, da vsaj 1x letno preveri in ustrezno posodobi bazo
prejemnikov elektronskih sporočil.
sklep 3: vodje ekip in tekmovalci bodo seznanjeni s spremembami v pravilih LKO in z ostalim na
usposabljanju za pridobitev naziva Športni delavec v sladkovodnem ribištvu.
sklep 4: člani podkomisije za LKO so seznanjeni z realizacijo sklepov in jih soglasno potrjujejo.
ad 2
2. informacija o sestanku TK RZS.
Informacijo o 5. in 6. sestanku TK RZS je podal predsednik podkomisije. A. Kolar pove, da je na 5.
sestanku TK RZS seznanil predsednika RZS in predsednika TK RZS o težavah s prijavami
tekmovalcev/ekip in težavah pri poimenovanju ekip.
Člani podkomisije so med drugim razpravljali o usposabljanju za pridobitev naziva Športni delavec v
sladkovodnem ribištvu. Izrazili so pomisleke glede nejasnega in s tem za mnoge prejemnike
nerazumljivega razpisa glede terminov usposabljanj in komu so usposabljanja namenjena. Nerazumno
je izključevanje predsednikov tekmovalnih podkomisij oziroma njihovih pooblaščencev pri pripravi
gradiva in pri usposabljanjih glede na posamezne discipline.
Po obširni razpravi podkomisija sprejme:
sklep 5: podkomisija predlaga, da se zaznamek razgovora 5. sestanka TK RZS sprejme kot sklep in
upošteva v prihodnje.
sklep 6: podkomisija predlaga izvedbo usposabljanja za pridobitev naziva Športni delavec v
sladkovodnem ribolovu posebej za LKO v kolikor bo prijavljenih najmanj 20 kandidatov.
sklep 7: podkomisija predlaga, da se usposabljanje izvede zadnji vikend v mesecu marcu 2015 v
kolikor naj bi izobraževanje bilo pred začetkom DP RZS v LKO 2015.
ad 3
3. Pregled in potrditev finančnega poročila TPO RZS LKO 2014.
Sidonija Kolar, pooblaščenka podkomisije za vodenje finančnih sredstev, seznani prisotne s finančnim
stanjem in predloži pregled prihodkov in stroškov podkomisije LKO za leto 2014, usklajenimi z
računovodstvom RZS.
Podkomisija sprejme:
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sklep 8: podkomisija potrjuje finančno poročilo.
ad 4
4. Finančni plan TPO RZS LKO za leto 2015.
S. Kolar predstavi predlog stroškovnika TPO TK RZS za leto 2015 (Priloga št. 2), katerega je pripravila
skupaj s predsednikom podkomisije. Iz predloga stroškovnika so razvidni finančni vidiki izvedbe DP RZS
LKO 2015 in udeležbe reprezentance RZS v LKO na mednarodnih tekmah.
sklep 9: podkomisija potrjuje predlog stroškovnika TPO RZS za LKO 2015.
sklep 10: podkomisija potrjuje predlog stroškovnika A reprezentance RZS za LKO za udeležbo na SP
2015.
sklep 11: SP 2015 se bo udeležila 12-članska reprezentanca RZS v LKO v skladu s programom vodje
reprezentance in potrjenega stroškovnika 2015.
sklep 12: dodeljena sredstva MIZŠ 2015, prikazana v stroškovniku, se v celoti namenijo za priprave in
nastope A reprezentance na SP.
sklep 13: prihodki od registracij, prikazani v stroškovniku TPO RZS LKO 2015, so namenska sredstva
za A reprezentanco.
sklep 14: dodeljena članska sredstva, prikazana v stroškovniku TPO RZS LKO 2015, se dodelijo A
reprezentanci.
sklep 15: prispevek iz startnin, prikazan v stroškovniku TPO RZS LKO 2015, so namenska sredstva za
A reprezentanco.
sklep 16: redni član reprezentance si zagotovi predvideno količino vab in krme, potrebne za uspešno
tekmovanje.
sklep 17: manjkajoča finančna sredstva, potrebna za udeležbo A reprezentance na SP 2015, bo
skušalo zagotoviti vodstvo A reprezentance ob pomoči članov podkomisije RZS za LKO.
sklep 18: informacijo o višini pridobljenih finančnih sredstev, poda vodja A reprezentance podkomisiji
ob zaključku DP RZS LKO 2015.
sklep 19: v kolikor finančna sredstva, potrebna za udeležbo A reprezentance na SP 2015 ne bi
zadoščala pokrivanju vseh stroškov, se A reprezentanca svetovnega prvenstva ne udeleži.
sklep 20: finančna sredstva pridobljena s strani sponzorjev in donatorjev se v primeru neudeležbe
reprezentance na SP 2015 vrnejo na njihove transakcijske račune.
sklep 21: sredstva iz naslova registracij, članskih sredstev in prispevkov iz startnin se v primeru
neudeležbe A reprezentance na SP 2015 prenesejo v naslednje leto za potrebe udeležbe A
reprezentance na mednarodnih tekmovanjih v 2016.
ad 5
5. Plan dela TPO RZS LKO za 2015.
Predsednik je prisotnim predstavil plan dela podkomisije za leto 2015. Prioriteta je izvedba DP RZS v
LKO 2015. Izvedba ostalih aktivnosti, kot npr. tabor mladih kraparjev, zaradi pomanjkanja finančnih
sredstev ni mogoča.
Po razpravi je podkomisija sprejela:
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sklep 22: podkomisija potrjuje predlagani plan dela za leto 2015.
ad 6
6. Pregled prispelih prijav tekmovalcev in ekip za DP RZS v LKO 2015.
Pri pregledu prijav tekmovalk in tekmovalcev za tekme državnih prvenstev LKO podkomisija pregleda
prijave enajstih (11) ekip. Podkomisija pri pregledu podatkov o tekmovalcih ugotovi, da tekmovalec RD
Bled, Luka Orlić, ne izpolnjuje določil 6. člena (starostne omejitve tekmovalcev) iz Pravil RZS za LKO.
Člani podkomisije so razpravljali o možnosti pasivnega sodelovanja mladoletnega ribiča na tekmovanjih
DP RZS LKO v spremstvu njegovega očeta, registriranega tekmovalca RD Bled.
A. Kolar poroča o težavah z registracijo tekmovalcev za RD Dolomiti. Neobveščenost oziroma
manjkajoči zapisnik 5. seje TK RZS je vzrok neljubega zapleta. Sekretar RZS se opraviči za nastale
težave in pove, da je zaplet okrog registracij tekmovalcev dokončno razrešen.
RD so prijavile naslednje ekipe/tekmovalce:
1. RD Bistrica: Aleš DEŽELAK, Aleš PRIMC, Stojan ADAM,
2. RD Bistrica Domžale: Boštjan STADLER, Igor SELAN, Robi SELAN,
3. RD BLED 1: Branislav ORLIĆ, Ibro REĐIĆ, Luka ORLIĆ,
4. RD BLED 3: Franc RAHNE, Igor PODGORŠEK, Milisav DESPOTOVIĆ,
5. RD CELJE 1: Matej BRITOVŠEK, Slavko CUDERMAN, Živan JOVANOVIĆ,
6. RD CELJE 2: Borut KONEČNIK, Ivan VRHOVNIK, Matej REPNIK,
7. RD DOLOMITI: Aljoša BORKOVIĆ, Dražen JURČEVIĆ, Rok HORVAT,
8. RD KOROŠKA: Branko KOTNIK, Franjo PROHART,
9. RD NOVO MESTO: Dragan DJURIĆIN, Jože ml. SAJE, Tanja SAJE,
10. RD SLOV. BISTRICA: Franc SABELNIK, Grega SABELNIK, Jasmin ŠEPIĆ,
11. RD VOGLAJNA: Aleksander POŠ, Dani BANFIČ, Marino CRNKOVIČ.
Podkomisija sprejme:
sklep 23: člani podkomisije soglasno potrjujejo pasivno sodelovanje Luka Orlića, člana RD Bled 1 na
tekmah DP RZS v LKO v smislu popularizacije tekmovalnega krapolova med mladimi ribiči in naproša
TK RZS in UP RZS za potrditev.
sklep 24: registracijski znesek za člana RD Bled, Orlić Luko, se ne zaračuna.
sklep 25: ribiška družina, ki registrira tekmovalce, je dolžna poravnati znesek registracij.
sklep 26: ribiška družina, katere tekmovalci so registrirani pri drugi ribiški družini, nima nobenih
finančnih obveznosti pri registraciji tekmovalcev.
sklep 27: podkomisija posreduje računovodstvu RZS podatke o pokrovitelju tekmovalcev registriranih
pri RD Dolomiti za izstavitev računov za tekme DP RZS LKO 2015 pred začetkom tekmovalne sezone.
sklep 28: vodja ekipe RD Dolomiti dostavi predsedniku podkomisije RZS za LKO podatke o
pokrovitelju, ki bo poravnal obveznosti iz naslova startnin za ekipo RD Dolomiti najkasneje po razpisu za
1. tekmo DP RZS LKO 2015.
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sklep 29: tekmovalci registrirani pri RD Dolomiti so dolžni poravnati startnine za tekme DP RZS LKO
2015 na račun RZS v kolikor njihov pokrovitelj ne bo plačal zneska startnine za vsako tekmo posebej v
predpisanem roku.
sklep 30: podkomisija potrjuje prijave enajstih (11) ekip za DP LKO 2015: RD Bistrica, RD Bistrica
Domžale, RD Bled 1, RD Bled 3, RD Celje 1, RD Celje 2, RD Dolomiti, RD Koroška, RD Novo Mesto,
RD Slov. Bistrica, RD Voglajna.
sklep 31: 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 2015.
sklep 32: ekipe, za katere njihove RD ali njihovi pokrovitelji ne bodo poravnali startnine v predpisanem
roku, se tekem ne bodo mogle udeležiti.
sklep 33: Višina startnine za udeležbo ekipe na tekmi DP v LKO 2015 znaša =163, 94 € + 22% DDV.
sklep 34: 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 2015 ne udeležijo.
ad 7
7. Pregled prispelih ponudb za izvedbo DP RZS v LKO 2015.
Podkomisija se seznani s prejetimi ponudbami za izvedbo DP RZS v LKO 2015. Za izvedbo tekem je
kandidiralo šest (6) ribiških družin, ki imajo registrirane tekmovalne trase. Kandidatke za izvedbo tekem:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

RD Bistrica (akumulacija Mola)
RD Voglajna (Slivniško jezero)
RD Slov. Bistrica (ribnik C&R)
RD Renče (jezero Vogršček)
RD Pesnica – Lenart (jezero Sv. Trojica)
RD Celje (Šmartinsko jezero)

Po razpravi je podkomisija sprejela:
sklep 35: na podlagi veljavnih kriterijev, ki se upoštevajo pri izbiri izvajalk, je podkomisija izmed
prispelih ponudb izbrala naslednje izvajalke:
1.
2.
3.
4.

tekma od 10. do 12 aprila – RD Pesnica – Lenart, jezero Sv. Trojica
tekma od 08. do 10. maja – RD Voglajna, Slivniško jezero
tekma od 29. do 31. maja – RD Bistrica, akumulacija Mola
tekma od 19. do 21. junija – RD Celje, Šmartinsko jezero

sklep 36: 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 37: 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 38: Višina startnine za udeležbo ekipe na tekmi DP v LKO 2014 znaša =163, 94 € + 22% DDV.
sklep 39: 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
za izvedbo tekme.
ad 8
8. Informacija o sodelovanju reprezentance RZS v LKO na SP 2014 .

Vodja reprezentance RZS za LKO seznani podkomisijo da bo SP 2015 potekalo na jezeru Caspe,
zajezitev reke Ebro v Španiji. Vodja reprezentance pove, da uradnega razpisa s strani FIPSed še ni
prejela, predvidoma pa bo tekmovanje v začetku oktobra.
Vodja reprezentance že zbira ponudbe za namestitev reprezentance, ponudbe za najem ustreznih vozil
in ponudbe za reprezentančna oblačila.
Po razpravi podkomisija sprejme:
sklep 40: podkomisija se zahvaljuje vodji reprezentance za izčrpne informacije o SP 2015.
ad 9
9. Informacija o sodelovanju na DJP 2015.
Predsednik seznani prisotne z razpisom klubskega tekmovanja DJP 2015, ki bo predvidoma na
Hrvaškem. Termin in lokacija tekmovanja še nista znana. Podkomisija razpravlja o možnosti
sodelovanja dveh (2) ekip in o pobudi člana podkomisije Borisa Galekovića, ki je pripravljen prevzeti
organizacijski del za udeležbo tekmovalcev na tem tekmovanju.
Po razpravi podkomisija sprejme:
sklep 41: podkomisija bo predlagala TK RZS dve ekipi RD na podlagi doseženih rezultatov na DP RZS
LKO 2015 ob upoštevanju mnenjskega kriterija.
sklep 42: stroške kotizacije za prijavljeni ekipi krije RZS.
sklep 43: prevozne stroške tekmovalcev krijejo RD, katerih tekmovalci bodo predlagani s strani TPO
RZS za LKO.
sklep 44: tekmovalci predlagani za udeležbo na klubskem temovanju DJP 2015 zagotovijo predvideno
količino vab in krme, potrebne za uspešno tekmovanje.
sklep 45: podkomisija potrjuje predlog člana B. Galekovića za organizacijo udeležbe tekmovalcev na
DJP 2015. Predlog dostavi podkomisiji v pisni obliki.
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ad 10
10. Kadrovske spremembe v TPO RZS za LKO.
Predsednik seznani prisotne z odstopom člana podkomisije Krošelj Zdravka, ki je podal ustno izjavo o
odstopu že v novembru 2014 in od takrat ni sodeloval pri delu podkomisije.
Predsednik predlaga novega člana Poš Aleksandra, člana RD Voglajna. Aleksander Poš se je odzval na
povabilo predsednika podkomisije in se je tudi udeležil sestanka v Ljubljani. Pripravljen je sprejeti
zadolžitve in naloge in delovati, kot vzoren član podkomije.
Aleksander Kolar je že obvestil predsednika TK RZS Bojana Javornika o kadrovskih spremembah v
podkomisiji. Predsednik TK RZS soglaša s predlogom in potrditvijo novega člana podkomisije.
Po razpravi so člani podkomisije sprejeli
sklep 45: podkomisija predlaga TK RZS in UO RZS, da se Zdravko Krošelj razreši vseh zadolžitev v
TPO RZS za LKO.
sklep 46: podkomisija potrjuje novega člana Poš Aleksandra in predlaga TK RZS in UO RZS njegovo
potrditev.
ad 11
11. Razno.
 V tej točki dnevnega reda ni bilo razprave.
Vsi sklepi so bili sprejeti soglasno. Sestanek je bil končan ob 20.30 uri.
Zabeležil:
Aleksander KOLAR

Predsednik podkomisije:
Aleksander KOLAR
e-potrditev: Milan Rodošek 12.2.2015
e-potrditev: Aleksander Kolar 13.2.2015

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: ____________. 2015.
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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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