Zapisnik s sestanka tekmovalne podkomisije RZS (TPO),
ki se je sestala dne 27. 10. 2012

Ribiška zveza Slovenije

Leto 2011:

Tržaška cesta 134
1000 Ljubljana

ZAPISNIK
1. sestanka tekmovalne podkomisije RZS za LKO
Sestanek je bil v soboto, 27. oktobra 2012, z začetkom ob 9. uri v Ribiškem domu RD Brežice, Prilipe
22a, 8250 Brežice.
Prisotni:
- podkomisija :

Aleksander KOLAR (predsednik podkomisije) ter člani: Milan RODOŠEK in Zdravko
KROŠELJ;
- drugi vabljeni: Sidonija KOLAR (vodja reprezentance).
SKLEPČNOST: Od treh so prisotni trije člani podkomisije. Sestanek je sklepčen.
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pregled zapisnika prejšnjega sestanka in realizacije sklepov
Informacija o sredstvih (MIZKŠ)
Poročilo o DP v LKO 2012
Poročilo o SP 2012
Predlog sestave TPO v mandatu 2012 - 2017
Razno.

Dnevni red je bil sprejet soglasno.
ad 1
Pregled zapisnika prejšnjega sestanka in realizacije sklepov
Pregled zapisnika prejšnjega sestanka, je opravil A. KOLAR. Podkomisija je v nadaljevanju sprejela:
sklep 1: Podkomisija potrjuje zapisnik in realizacijo sklepov.
ad 2
Informacija o sredstvih (MIZKŠ)
Predsednik podkomisije seznani prisotne o tem, da so dodeljena sredstva za priprave in nastope
reprezentanc, vrhunskih športnikov na evropskih in svetovnih prvenstvih – ribištvo – sladkovodni športni
ribolov podkomisiji LKO občutno nižja kot v preteklem letu. Sklep MIZKŠ o sofinanciranju izbranega
izvajalca letnega programa športa na državni ravni v Republiki Sloveniji v letu 2012 podkomisija ni
prejela na vpogled.
Podkomisija je v nadaljevanju razprave sprejela:
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sklep 2:

Podkomisija poziva strokovno službo RZS k pisni obrazložitvi iz katere bo razvidna delitev
sredstev za priprave in nastope reprezentanc, vrhunskih športnikov na evropskih in
svetovnih prvenstvih – ribištvo – sladkovodni športni ribolov po posameznih podkomisijah.

sklep 3:

Podkomisija poziva strokovno službo RZS, da ji pošlje na vpogled Sklep MIZKŠ o
sofinanciranju izbranega izvajalca letnega programa športa na državni ravni v Republiki
Sloveniji v letu 2012.
ad 3

Poročilo o DP v LKO 2012.
Predsednik podkomisije pove, da so bile vse tekme izvedene po terminskem planu na tekmovalnih
trasah, ki so bile pripravljene v skladu s Pravili RZS o tekmovanjih v LKO. Zaradi pomanjkanja oziroma
nezainteresiranosti sodniškega kadra za sojenje na tekmah v LKO, je bil na vseh tekmah po sklepu TK
RZS A. KOLAR, kot glavni sodnik. Ribiške družine, izvajalke tekem, so skladno s Pravili o tekmovanjih v
LKO zagotovile dovolj tehničnega osebja, razen ene izvajalke, kjer je bil iz strani izvajalke dodeljen le en
(1) tehtalec v času trajanja tekmovanja.
Poročilo o izvedbi DP RZS v LKO 2012, je priloženo.
Po razširjeni razpravi so člani podkomisije sprejeli:
sklep 4:

Podkomisija potrjuje poročilo o izvedbi DP RZS v LKO.

sklep 5:

Podkomisija poziva TK RZS, da v prihodnjem letu še pred začetkom temovalne sezone
organizira in izvede obnovitveni seminar za sodnike z licenco LKO.

sklep 6:

RD izvajalka tekme, ki ne zagotovi zadostnega števila tehničnega osebja za izvedbo tekme,
je dolžna poravnati vse stroške, ki jih ima TPO TK RZS z zagotovitvijo zadostnega kadra.

sklep 7:

RD, ki še niso poravnale startnine za DP v LKO 2012 so dolžne dolg poravnati do
31.12.2012.
ad 4

Poročilo o SP 2012.
Vodja reprezentance RZS za LKO S. KOLAR je podala ustno in predložila pisno poročilo o poteku SP
2012. Vodja reprezentance pove, da je dosežen rezultat zelo dober, glede na razmere v kakršnih
reprezentanca RZS za LKO deluje in glede na sredstva, ki jih RZS nameni reprezentanci za treninge in
samo udeležbo na SP. Brez sredstev, ki jih je vodja reprezentance pridobila s pomočjo sponzorjev in
donatorjev udeležba na SP ne bi bila mogoča.
V nadaljevanju razprave so člani podkomisije sprejeli
sklep 8:

Podkomisija potrjuje poročilo vodje reprezentance RZS v LKO o udeležbi na svetovnem
prvenstvu 2012.

sklep 9:

Podkomisija poziva strokovno službo RZS, da se prijavi na Razpis Fundacije za
sofinanciranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji za delitev sredstev za leto 2013.

sklep 10: Podkomisija poziva strokovno službo RZS, da predloži poročilo predstavnika RZS v
skupščini OKS – ZŠZ, glede kategorizacije tekmovalcev v LKO.
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ad 5
Predlog sestave TPO v mandatu 2012 - 2017
Predsednik podkomisije pove, da mandat članom podkomisije za LKO poteče dne 31.10.2012, po
sklepu UO RZS. Člani podkomisije predlagajo, da A. KOLAR sprejme funkcijo predsednika TPO TK
RZS tudi v naslednjem mandatu.
Podkomisija predlaga članstvo v dosedanji sestavi. Po razpravi v okviru te točke podkomisija sprejme:
sklep 11: Podkomisija predlaga TK RZS, da potrdi A. KOLARJA kot predsednika TPO TK RZS v
mandatu 2012 – 2017.
sklep 12: Podkomisija predlaga v potrditev dosedanje člane podkomisije, ki bodo delovali v skladu z
zadolžitvami dodeljenimi s strani predsednika podkomisije.
Ad 6
Razno
 Sprememba Pravil RZS v LKO
Podkomisija po razpravi sprejme
sklep 13: Podkomisija bo pripravila predlog za spremembe Pravil RZS o tekmovanjih v LKO do
naslednjega rednega sestanka podkomisije.
 Razširjeni sestanek TPO TK RZS
Po razpravi v okviru te točke podkomisija sprejme
sklep 14: Podkomisija povabi predsednike kraparskih sekcij RD, vodje ekip in vse zainteresirane
tekmovalce, ki tekmujejo oziroma želijo tekmovati v naslednji tekmovalni sezoni za naslov DP RZS v
LKO na razširjeni sestanek, ki bo predvidoma v decembru 2012.
sklep 15: Predsednik podkomisije pripravi vabila za razširjeni sestanek podkomisije do 31.12.2012
Vsi sklepi so bili sprejeti soglasno. Sestanek je bil končan ob 1230.

Prilipe, 27. oktober 2012.
Zabeležil:
Milan RODOŠEK

Predsednik podkomisije:
Aleksander KOLAR
E-potrditev: 04.11.2012

OPOMBA: Sekretar RZS objavi zapis na spletnih straneh zveze po verifikaciji predsedujočega temu sestanku.
TPO objavi razpis na spletnih straneh LKO po verifikaciji predsedujočega temu sestanku.
Po verifikaciji predsedujočega kopije zapisnika v e- verziji prejmejo:
- člani podkomisije,
- člani TK,
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- člani UO,
- v zapisniku zadolženi posamezniki,
- arhiv RZS.
Zapis prejemnikov po elektronski pošti je v arhivu RZS.
Datum verifikacije zapisnika TK RZS: ____________. 2012.
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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