Zapisnik s sestanka tekmovalne podkomisije RZS (LKO),
ki se je sestala dne 26. 10. 2013

Ribiška zveza Slovenije

Leto 2013:

Tržaška cesta 134
1000 Ljubljana

ZAPISNIK
3. sestanka tekmovalne podkomisije RZS za LKO
Sestanek je bil v soboto, 26. oktobra 2013, z začetkom ob 9.00 uri v prostorih družbe SINTAL d.o.o.,
Litostrojska, 1000 Ljubljana.
Prisotni:
- podkomisija :
- vabljeni:

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

Odsotni:
- podkomisija :

Milan RODOŠEK, Zdravko KROŠELJ, opravičeno,

- vabljeni:

dr. Miroslav ŽABERL, predsednik RZS, Bojan JAVORNIK, predsednik TK,
opravičeno.

SKLEPČNOST: Od štirih sta prisotna dva člana podkomisije. Sestanek je sklepčen.
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.

Pregled zapisnika prejšnjega sestanka in realizacije sklepov,
Poročilo o DP RZS v LKO 2013,
Poročilo o SP 2013,
Priprava predloga o kadrovskih menjavah v podkomisiji LKO,
Razno.

Dnevni red je bil sprejet soglasno.
ad 1
Pregled zapisnikov prejšnjih sestankov in realizacije 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
Poročilo o DP RZS v LKO 2013
Predsednik pove, da so bile vse tekme izvedene po terminskem planu na tekmovalnih trasah, ki so bile
pripravljene in urejene v skladu s Pravili RZS o tekmovanjih v LKO. Na vseh štirih tekmah je bilo
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zadostno število tehničnega osebja in sodnikov, ki so svoje zadolžitve opravili korektno. Tekmovalci so
dosledno upoštevali pravila LKO in v sled tega niso bile potrebne nobene sankcije.
Po razširjeni razpravi so člani podkomisije sprejeli:
sklep 3:

Podkomisija ocenjuje organizacijo in izvedbo DP RZS v LKO 2013 kot uspešno.
ad 3

Poročilo o SP 2013
Vodja reprezentance RZS za LKO 2013 je podala pisno poročilo o poteku SP 2013, ki je bilo letos na
Portugalskem. Reprezentanca je zasedla 13. mesto med 20. državami udeleženkami, kar je soliden
rezultat glede na razmere, v katerih je potekalo tekmovanje.
S. Kolar med nadaljevanjem razprave seznani prisotne o težavah, ki so spremljale reprezentanco na
poti in na tekmovanju samem. Finančna in materialna sredstva, katera je dodatno pridobila sama s
strani sponzorjev in donatorjev, so bila zaradi neplaniranih nujnih izdatkov v času potovanja in bivanja
na Portugalskem presežena. Del stroškov je vodja reprezentance krila tudi z lastnimi sredstvi. Do konca
obračunskega obdobja bo vodja reprezentance še poskušala pridobiti sredstva sponzorjev in donatorjev
za pokritje manjkajočih oziroma prekoračenih sredstev.
Vodja reprezentance pove, da razmišlja o odstopu. Svojo odločitev bo podala podkomisiji še pred
naslednjim sestankom, ki bo predvidoma v mesecu decembru.
Po razširjeni razpravi podkomisija sprejme:
sklep 4:

Podkomisija ugotavlja, da je uvrstitev A reprezentance glede na vse okoliščine dobra.
Podkomisija čestita vodstvu reprezentance in tekmovalcem za doseženi rezultat.

sklep 5:

Podkomisija posebej čestita vodji reprezentance, ki je vložila veliko truda in je nesebično
pripomogla k udeležbi reprezentance RZS za LKO na letošnjem SP. Podkomisija poziva
vodjo reprezentance, da ne odstopi in da opravlja svojo funkcijo do konca mandata.

sklep 6:

Vodja reprezentance uskladi finančno stanje z računovodstvom RZS in predloži finančni
obračun SP 2013 podkomisiji do 15. decembra 2013.

ad 4
Priprava predloga o kadrovskih menjavah v podkomisiji LKO
Predsednik podkomisije je zadovoljen z delom vseh članov in predlaga, da se članstvo v podkomisiji ne
spreminja. Člani podkomisije se strinjajo z njegovim predlogom.
Podkomisija sprejme:
sklep 7:

Kadrovske spremembe v podkomisiji do nadaljnega niso potrebne.
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ad 5
Razno
 Izvedba DP RZS v LKO v tekmovalni sezoni 2014
Predsednik pove, da je organizacija in izvedba DP RZS v LKO v prihodnji sezoni vprašljiva. Po zbranih
informacijah bodo nekateri tekmovalci prenehali s tekmovanji za DP RZS v LKO. Vzroki so različni,
predvsem pa je izpostavljeno pomanjkanje finančnih sredstev, ki so nujno potrebna za pokrivanje
stroškov, ki nastanejo pri udeležbi na tekmah in jih v veliki večini nosijo tekmovalci sami. Predsednik
izrazi nezadovoljstvo glede pripravljenosti ribiških družin za prijave ekip na tekmovanja DP RZS v LKO,
kar še dodatno vpliva na obstanek lige LKO.
Tekmovanja v LKO so del tekmovalnega sistema RZS in napravljena bi bila velika škoda, če bi zaradi
navedenega organizacija in izvedba DP RZS v LKO ne bila mogoča.
Člani podkomisije so v zadnjih mesecih že podali in korespondenčno obravnavali več predlogov, ki bi
pritegnili tekmovalce in RD k sodelovanju na tekmah DP RZS v LKO.
Podkomisija po razširjeni razpravi sprejme:
sklep 8:

Podkomisija bo v letu 2014 delovala v skladu z razpoložljivimi finančnimi in materialnimi
sredstvi.

sklep 9:

Podkomisija bo izvedla DP RZS v LKO 2014 v skladu s Pravilnikom o tekmovanjih v lovu rib
RZS in Pravili o tekmovanjih v LKO RZS glede na število prijavljenih in registriranih
tekmovalcev.

sklep 10: Podkomisija predlaga, da ostane število tekem v skladu s Pravili o tekmovanjih v LKO RZS.
sklep 11: Podkomisija predlaga, da se čas trajanja tekem LKO podaljša na 72 ur. Predsednik
podkomisije pripravi predlog za spremembo Pravil o tekmovanjih LKO RZS do naslednjega
sestanka podkomisije.
sklep 11: Predsednik podkomisije LKO pripravi, razpošlje na elektronske naslove in objavi na spletni
strani podkomisije anketna vprašanja za tekmovalce v disciplini LKO in za širšo ribiško
javnost.
Vsi sklepi so bili sprejeti soglasno. Sestanek je bil končan ob 1330.

Ljubljana, 26. oktober 2013.
Zabeležil:
Boris GALEKOVIĆ

Predsednik podkomisije:
Aleksander KOLAR
E-potrditev: 05.11.2013

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:
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-

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: ____________. 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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