Zapis sestanka podkomisije za LKO,
ki je bil dne 20. 01. 2011

Ribiška zveza Slovenije

telefon:
telefaks:

Tržaška cesta 134
1000 Ljubljana

01 256 12 94
01 256 12 95

e- naslov: sekretar.rzs@ribiska-zveza.si

ZAPIS
11. sestanka tekmovalne podkomisije RZS za LKO
v tem mandatu
Sestanek je bil v četrtek, 20. januarja 2011 z začetkom ob 18.00 uri v čolnarni Muzelj, Loče 13, 3201
Šmartno v Rožni dolini.
Prisotni:
- podkomisija TK: predsednik Aleksander KOLAR,
- drugi vabljeni: Marko TURK, RD Celje, Zdravko KROŠELJ, RD Brežice
Odsotni:

- opr.:
- neopr.:

/.
/.

SKLEPČNOST: Od treh (3) so prisotni 3 (trije) člani podkomisije. Sestanek je sklepčen.
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pregled zapisnika prejšnjega sestanka in realizacije sklepov.
Določitev izvajalk posameznih tekem in urnika DP v LKO 2011.
Plan dela TPO TK RZS za 2011.
Pregled in potrditev finančnega poročila TPO TK RZS 2010.
Finančni plan TPO TK RZS za 2011.
Sprememba Pravil RZS o tekmovanjih v lovu krapov z obtežilnikom.
Razno

Po uvodnem pozdravu predsednika, ugotovitvi sklepčnosti in razpravi se ugotovi, da je bila 4. točka
dnevnega reda že obravnavana na 10. sestanku podkomisije in se predlaga, da se točka ne obravnava
ponovno.
Ad 1
Pregled zapisnika prejšnjega sestanka in realizacije sklepov.
Pregled zapisnika prejšnjega sestanka je opravil predsednik podkomisije. Sklepa št. 3. in 4. ni bilo
mogoče realizirati zaradi manjkajočih podatkov.
Sklep 1: Podkomisija potrjuje zapisnik in realizacijo sklepov prejšnjega sestanka.
Sklep 2: Za pridobitev ustreznih podatkov in za pripravo Predloga o podelitvi priznanj se zadolžita
Aleksander Kolar in Sandi Sever. Rok 31.01.2011.
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Ad 2
Določitev izvajalk posameznih tekem in urnika DP v LKO 2011.
Predsednik podkomisije predstavi članom pisne Ponudbe za izvedbo DP v LKO v letu 2011. Pisno
ponudbo, je v predpisanem roku oddalo 7 ribiških družin, kandidatk za izvedbo tekme:








RD Celje (Šmartinsko jezero)
RD Pesnica Lenart (jezero Sveta Trojica)
RD Brežice ( gramoznice Vrbina)
RD Renče ( jezero Vogršček)
RD Maribor (gramoznica Hoče)
RD Bistrica Domžale (Gradiško jezero)
RD »Bistrica« Ilirska Bistrica (jezero Mola)

Predsednik podkomisije je predlagal, da se tekme za DP v LKO izvedejo v terminih od aprila do junija.
Po razpravi podkomisija sprejme:
Sklep 3: Na podlagi veljavnih kriterijev, ki se upoštevajo pri izbiri izvajalk, je podkomisija izmed
prispelih ponudb izbrala naslednje termine, ter izvajalke tekem za DP v LKO za leto 2011:
1.
2.
3.
4.

tekma 15. – 17. aprila, RD Pesnica – Lenart, jezero Sveta Trojica
tekma 06. – 08. maja, RD Celje, Šmartinsko jezero
tekma 27. – 29. maja, RD »Bistrica« Ilirska Bistrica, jezero Mola
tekma 24. – 26. junija, RD Brežice, jezero Vrbina

Sklep 4: Izvajalke tekem se potrdijo po pregledu registracij tekmovalcev in prijavljenih ekip za DP v LKO
2011.
Sklep 5: 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 tej vodi v času
tekme.
Sklep 6: 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 7: Višina startnine za udeležbo ekipe na tekmi DP v LKO 2011 znaša 200,00 EUR bruto.
Sklep 8: RD so dolžne plačati startnine za svoje ekipe tudi v primeru, če se le-te razpisanih tekem za
DP v LKO ne udeležijo.
Sklep 9: RZS, organizator DP v LKO 2011, bo izvajalki tekme na podlagi prejetega računa plačala
125,00 EUR bruto / ekipo kot nadomestilo za uporabo tekmovalne trase in kritje stroškov
izvedbe tekme.
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Ad 3
Plan dela TPO TK RZS za 2011.
Predsednik je članom podkomisije predstavil plan dela TPO TK RZS za leto 2011. Prioriteta je izvedba
DP v LKO 2011 in izvedba ostalih aktivnosti v skladu z razpoložljivimi finančnimi sredstvi. Plan dela je
sestavni del zapisnika (Priloga št. 1)
Sklep 10: Podkomisija potrjuje predlagani plan dela za leto 2011.

Ad 4
Finančni plan TPO TK RZS za 2011.
Predsednik podkomisije je članom podrobneje predstavil predlog stroškovnika TPO TK RZS za leto
2011 (Priloga št. 2), katerega je pripravil član podkomisije Sandi Sever. Iz predloga stroškovnika so
razvidni finančni vidiki udeležbe reprezentanc RZS v LKO na mednarodnih tekmah. V nadaljevanju
razprave je podkomisija sprejela:
Sklep 11: Podkomisija potrjuje predlog stroškovnika TPO TK RZS za leto 2011.
Sklep 12: Podkomisija potrjuje predlog stroškovnika za udeležbo B reprezentance RZS v LKO na DJP,
ki bo v Bosni in Hercegovini.
Sklep 13: DJP 2011 se bo udeležila 5-članska B reprezentanca RZS v LKO v skladu s programom
vodje B reprezentance, potrjenega stroškovnika in nakazila soudeležbe članov reprezentance
na račun RZS najkasneje do 31.07.2011.
Sklep 14: Podkomisija potrjuje predlog stroškovnika za udeležbo A reprezentance RZS v LKO na
SP 2011, ki bo v Italiji.
Sklep 15: SP 2011 v Italiji se bo udeležila 10-članska A reprezentanca RZS v LKO v skladu s
programom vodje A reprezentance, potrjenega stroškovnika in nakazila soudeležbe članov
reprezentance na račun RZS najkasneje do 31.07.2011.
Sklep 16: Dodeljena sredstva MŠŠ 2011, prikazana v stroškovniku DP v LKO 2011, se v celoti
namenijo za izvedbo letošnjega DP in delovanje podkomisije.
Sklep 17: Prihodki od registracij 2011, prikazani v stroškovniku TPO TK RZS 2011, so namenska
sredstva za reprezentanco.
Sklep 18: Dodeljena članska sredstva 2011, prikazana v stroškovniku TPO TK RZS 2011, se dodelijo
reprezentancama RZS v LKO.
Sklep 19: Prispevek za reprezentanci iz startnin 2011, prikazan v stroškovniku TPO TK RZS 2011, so
namenska sredstva za reprezentanco.
Sklep 20: Finančna soudeležba članov B reprezentance po stroškovniku DJP v LKO .
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Sklep 21: Redni član B reprezentance in trener - redni član, udeleženec DJP, si zagotovi potrebni
prevoz, ter predvideno količino ustreznih vab in krme potrebne za uspešno tekmovanje.
Sklep 22: Finančna soudeležba članov A reprezentance po stroškovniku SP v LKO 2011.
Sklep 23: Redni član A reprezentance, udeleženec SP, si zagotovi predvideno količino ustreznih vab in
krme potrebne za uspešno tekmovanje.
Sklep 24: Finančno soudeležbo za sodelovanje na SP morajo člani reprezentance nakazati na račun
RZS najkasneje do 31.7.2011. V primeru, da manjkajočih sredstev iz tega naslova člani
reprezentanc do navedenega roka ne bodo zagotovili, se DJP in SP reprezentanci RZS v LKO
2011 ne udeležita in do takrat zbrana finančna sredstva se prenesejo v naslednje leto za
potrebe udeležbe reprezentanc na mednarodnih tekmovanjih v 2012.
Ad 5
Sprememba Pravil RZS o tekmovanjih v lovu krapov z obtežilnikom.
V nadaljevanju razprave, vezane na spremembe in dopolnila Pravil RZS v LKO, se člani podkomisije
dogovorijo za način, ki bo najustreznejši za izdelavo pisnih predlogov o spremembah. Podkomisija v
nadaljevanju razprave sprejme:
Sklep 25: Zaradi preobsežnosti in zahtevnosti priprave predloga o spremembah Pravil RZS v LKO, se
obravnava točke prenese na naslednji sestanek podkomisije.

Ad 6
Razno.


Povečanje članov podkomisije iz dosedanjih treh na pet članov.

Zdravko Krošelj in Marko Turk sta bila predlagana za člana podkomisije in se strinjata s predlogom.
Sklep 26: Podkomisija predlaga tekmovalni komisiji, da formalno uredi razširitev podkomisije s treh na
pet članov in predlaga upravnemu odboru, da sta četrti in peti član podkomisije Zdravko
KROŠELJ, RD Brežice in Marko TURK, RD Celje.

Vsi sklepi so bili sprejeti soglasno. Sestanek je bil končan ob 21.30.
Šmartno v Rožni dolini, dne 20. 01. 2011.
Zabeležil:
Milan RODOŠEK

Predsednik TPO TK RZS
Aleksander KOLAR, l.r.
(e- potrditev čistopisa: _____. 2011)
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OPOMBA: Sekretar RZS objavi zapisnik na spletnih straneh zveze po verifikaciji predsedujočega temu
sestanku.
Kopije zapisa prejmejo: -

člani podkomisije,
člani TK RZS,
komisar lige za DP v LKO,
predstavnik RZS v skupščini OKS–ZŠZ,
člani UO,
v zapisniku zadolženi posamezniki,
arhiv RZS.

Zapis prejemnikov po elektronski pošti je v arhivu RZS.
Datum verifikacije zapisnika na ravni TK RZS: ___________.2011.
Obvestilo o objavi na spletnih straneh prejmejo:
- udeleženci sestanka,
- člani NO RZS,
- vse RD.
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