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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  
3. korespondenčne seje tekmovalne podkomisije RZS za LKO  

v tem mandatu 
 

Seja je potekala od  07. do 11. junija  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. Zbiranje dodatnih finančnih sredstev članov reprezentance RZS v LKO 2011 

 

Predlagani dnevni red je bil sprejet. 

 

Ad 1 

Zbiranje dodatnih finančnih sredstev članov reprezentance RZS v LKO 2011 

Člani reprezentance so se s podpisom Kodeksa reprezentance RZS v LKO 2011 obvezali, da bodo 
prispevali finančno soudeležbo v višini, navedeni v 4. sklepu 1. Sestanka reprezentance RZS v LKO 
2011. Sredstva zbrana s pomočjo sponzorjev in donatorjev, ki presegajo višino zneska soudeležbe, se  
namenijo nakupu vab, hrane za ribe, pribora in potrošnega materiala za potrebe tekmovalcev na 
treningih in na tekmovanju samem.  

Podkomisija po razpravi sprejme:   

Sklep 1:    Dodatna sredstva sponzorjev in donatorjev se zbirajo samo za namen udeležbe člana 
reprezentance na Svetovnih ribiških igrah Italija 2011.  

Sklep 2:    Dodatna sredstva sponzorjev in donatorjev se porabijo izključno za nakup vab, hrane za 
ribe, pribora in potrošnega materiala, potrebnega za treninge in tekmovanje. 

Sklep 3:    Trgovine izstavijo specificirane predračune v višini dodatno zbranih sredstev in jih pošljejo na 
naslov Ribiške zveze Slovenije. 

Sklep 4:    Kopije predračunov pošljejo trgovine na elektronski naslov predsednika TPO TK RZS.  

Sklep 5:    Plačilo predračunov odobri predsednik TPO TK RZS in pošlje zahtevek za plačilo na Ribiško 
zvezo Slovenije.  
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Sklep 6:    Predsednik TPO TK RZS posreduje predračune na vpogled vodji in trenerju reprezentance 
RZS za LKO 2011.  

Sklep 7:    Predračuni se plačajo samo v primeru, ko dodatna sredstva presegajo višino zneska, ki je 
predviden za soudeležbo članov reprezentance  RZS v LKO 2011. 

Sklep 8:    Pred izdajo zahtevka za plačilo posameznega predračuna predsednik TPO TK RZS preveri 
in uskladi z računovodstvom RZS zneske dejansko plačanih sredstev za posameznega 
člana reprezentance RZS v LKO 2011 .  

Sklep 9:    Skupna vrednost predračunov za posameznega člana reprezentance RZS v LKO 2011 ne 
sme presegati zneska =800,00 € z vključenim DDV. 

Sklepe potrjujejo  3. člani, 2. člana sta se glasovanja vzdržala.  

Seja je bila zaključena ob 19. uri.  

Vrhnika, dne 11. 06. 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. 

 


