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Ribiška zveza Slovenije telefon: 01 256 12 94 

Tržaška cesta 134 telefaks: 01 256 12 95 

1000    Ljubljana e- naslov: sekretar.rzs@ribiska-zveza.si 

 
 

ZAPIS  
1. korespondenčne seje tekmovalne podkomisije RZS za LKO  

v tem mandatu 
 

Seja je potekala od  04. do 11. aprila  2011 do 19.00 ure preko elektronske pošte in telefonskh 
pogovorov.   

Prisotni: 
- podkomisija TK: predsednik Aleksander KOLAR, ter člani: Zdravko KROŠELJ, Milan RODOŠEK, 

Sandi SEVER in Marko TURK 
 
Dnevni red: 

 
1. Izvedba 4. tekme za DP RZS v LKO 2011 na gramoznici Vrbina, RD Brežice, 
2. Sprememba izvajalke za 4. tekmo v nizu tekem za DP RZS v LKO. 

 

Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet. 

 

Ad 1 

Izvedba 4. tekme za DP RZS v LKO 2011 na gramoznici Vrbina, RD Brežice 

RD Brežice ni izvedla združitve gramoznic Vrbina 1 in Vrbina 2 in ni uredila tekmovalne trase v skladu s 
s sklepi 12. sestanka tekmovalne podkomisije RZS za LKO.  

Kljub temu je A. KOLAR po preteku roka za izvedbo del še dvakrat telefonsko kontaktiral predsednika 
RD Brežice, vendar ni dobil konkretnega zagotovila o tem, da bodo dela na gramoznici Vrbina izvršena, 
ter da bo tekmovalna trasa pripravljena v skladu s Tekmovalnimi akti RZS.  

Podkomisija po razpravi sprejme:   

Sklep 1:    Združitev gramoznic Vrbina 1 in Vrbina 2 ni bila izvedena do predvidenega roka zato se za 
izvedbo 4. tekme za DP RZS v LKO 2011 poišče druga izvajalka.  

 

Ad 2 

Sprememba izvajalke  4. tekme za DP RZS v LKO 

Za izvedbo 4. tekme za DP RZS v LKO podkomisija predlaga tekmovalno traso na akumulaciji Mola, 
katere upravljalec je RD Bistrica, Ilirska Bistrica. V kolikor bo njihov odgovor negativen, se pošlje pisna 
vloga še na RD Voglajna. 
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Podkomisija po razpravi sprejme: 

Sklep 2:    A. KOLAR naj kontaktira predsednika kraparske sekcije RD Bistrica, Ilirska Bistrica, ter 
pošlje pisno vlogo za izvedbo tekme na RD Bistrica, Ilirska Bistrica. 

 

Sklepe so potrdili 3. člani. Seja je bila zaključena ob 19. uri.  

Celje, dne 11. 04. 2011. 

 
Zabeležil: Predsednik TPO TK RZS 
Milan RODOŠEK Aleksander KOLAR, l.r. 
 
 
 (e- potrditev čistopisa: _____. 2011) 
 
 
OPOMBA: Sekretar RZS objavi zapis 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. 

 


