Zapisnik sestanka podkomisije za LKO,
ki je bil dne 3. 12. 2011

Ribiška zveza Slovenije

Leto 2011:

Tržaška cesta 134
1000 Ljubljana

ZAPISNIK
17. sestanka tekmovalne podkomisije RZS za LKO
v tem mandatu

Sestanek je bil v soboto, 3. decembra 2011 z začetkom ob 9. uri v ribiškem domu RD Brežice, Prilipe
22a, 8250 Brežice.
Prisotni:
- podkomisija TK: predsednik Aleksander KOLAR, ter člana: Zdravko KROŠELJ in Milan RODOŠEK;
- drugi:
Sidonija KOLAR.
Odsotni člani podkom.: - opr.: /;
- neopr.: Sandi SEVER in Marko TURK.
SKLEPČNOST: Od petih (5) so prisotni trije (3) člani pokomisije. Sestanek je sklepčen.
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pregled zapisnika prejšnjega sestanka in realizacija sklepov.
Informacija o sestanku TK.
Pregled finančnega stanja podkomisije.
Priprave na delo podkomisije v letu 2012.
Kadrovske spremembe.
Razno.

Dnevni red je bil sprejet soglasno.

ad 1
Pregled zapisnika prejšnjega sestanka in realizacije sklepov.
Pregled zapisnika 12. sestanka je opravil predsednik podkomisije. Ugotovitve:
– s. 6:

Podkomisija ne sprejme predloga o sodelovanju rezervnih tekmovalcev pri tehtanju na
tekmah za DP RZS v LKO. Tehtalce so dolžne zagotoviti RD, ki so izvajalke tekem.

– s. 8:

Vodja reprezentance RZS za LKO, S. SEVER, ni sklical sestanka reprezentantov do konca
oktobra 2011. Sestanek reprezentance je bil nujen zaradi priprav na SP 2012 in zaradi
pravočasne oddaje vlog potencialnim sponzorjem in donatorjem.

– s. 11: Ogled tekmovalne trase v Romuniji se opravi le v primeru, da bo dovolj finančnih sredstev.
– s. 15: Podkomisija bo pripravila aneks k Pravilom RZS o tekmovanjih v LKO takoj po objavi
sprememb v Mednarodnih pravilih F.I.P.S. - e.d..
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Vsi ostali sklepi so realizirani, oziroma bodo realizirani do navedenih rokov.
sklep 1:

Podkomisija potrjuje zapisnik in poročilo o realizaciji sklepov.
ad 2

Informacija o sestanku TK.
Predsednik podkomisije je opravil pregled zapisnika o sestanku TK. Največ pozornosti so člani
podkomisije namenili mednarodnemu tekmovanju DJP v LKO, ki ga bo prihodnje leto organizirala RD
Maribor na gramoznici Hoče.
Člani podkomisije so razpravljali tudi o možnosti vključitve ekip iz Avstrije v naše DP, ki bi tako postalo
mednarodno po vzoru kastinškega SI – HR prvenstva. Razširitev bi bila smiselna le v primeru premalo
prijavljenih ekip slovenskih ribiških družin.
Po razpravi podkomisija sprejeme:
sklep 2:

TK RZS se naproša, da najkasneje do 31. marca 2012 obvesti podkomisijo o morebitnih
zadolžitvah njenih članov pri organizaciji in izvedbi tekmovanja DJP v LKO.

sklep 3:

RD Maribor se naproša, da najkasneje do 31. marca 2012 obvesti TPO TK RZS o kritju
stroškov za sodniški kader in za njene člane v kolikor bodo le-ti potrebni pri izvedbi
tekmovanja za DJP v LKO.

sklep 4:

Podkomisija ne podpira predloga o vključitvi ekip iz Avstrije. V primeru premalo prijavljenih
ekip iz slovenskih ribiških družin, se tekmovanja za DP RZS v LKO v tekmovalni sezoni 2012
ne bodo izvedla.
ad 3

Pregled finančnega stanja podkomisije.
Predsednik podkomisije seznani prisotne s finančnim stanjem podkomisije na dan 30. november 2011.
Predsednik pove, da stanje še ni usklajeno z računovodstvom RZS, saj tega zaradi preveč porabljenih
sredstev nekaterih članov reprezentance in zaradi nejasnosti glede prenosa sredstev iz preteklega leta
ni bilo mogoče narediti. V nadaljevanju seznani člane podkomisije tudi o tem, da vodja reprezentance
še ni predal računovodstvu RZS obračuna stroškov po prejeti akontaciji za udeležbo reprezentance
RZS za LKO na SP 2011. Predsednik podkomisije seznani prisotne tudi o neupoštevanju sprejetih
sklepov s strani vodje reprezentance in strokovne službe RZS. Delovanje podkomisije je zaradi
naštetega moteno in oteženo.
Po razpravi podkomisija sprejme:
sklep 5:

Podkomisija pooblasti predsednika A. Kolarja, da pregleda in uskladi stanje na računu LKO z
računovodstvom RZS. Rok: 15. 12. 2011.

sklep 6:

Podkomisija poziva člane reprezentance RZS za LKO 2011, ki so prekoračili sredstva
pridobljena s strani sponzorjev in donatorjev, da do vključno 31. 12. 2011 nakažejo sredstva
na račun RZS.

sklep 7:

Podkomisija poziva vodjo reprezentance RZS za LKO 2011, da predloži finančni obračun za
prejeto akontacijo skupaj s prilogami na RZS. Rok: takoj.
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sklep 8:

Podkomisija naproša računovodstvo RZS, da predloži kopijo obračuna akontacije skupaj s
prilogami predsedniku podkomisije takoj po prejemu le-tega s strani vodje reprezentance.

sklep 9:

Podkomisija zahteva, da računovodstvo RZS ne plačuje računov, ki se nanašajo na TPO TK
RZS, brez odobritve predsednika podkomisije.

sklep 10: Neporabljena finančna sredstva iz leta 2011 se rezervirajo in prenesejo v leto 2012 in se
porabijo za potrebe TPO TK RZS in za potrebe A reprezentance RZS v LKO 2012.
ad 4
Priprave na delo podkomisije v letu 2012.
Prisotni so razpravljali in se dogovorili o ukrepih, ki bodo izboljšali delo podkomisije in so nujni za
nemoteno in kvalitetno izvedbo tekem DP 2012 in za priprave ter udeležbo reprezentance LKO na SP
2012. Zaradi neodzivnosti in nesodelovanja vodje reprezentance RZS za LKO in s tem onemogočanja
priprav reprezentance, je podkomisija razpravljala tudi o takojšnji menjavi in o imenovanju novega vodje
A reprezentance. Podkomisija predlaga za vodjo A reprezentance Sidonijo KOLAR, ki ima večletne
izkušnje pri organizaciji in vodenju mednarodnih tekmovanj v LKO, izkušnje kot tekmovalka na večih
mednarodnih tekmah v LKO, poleg tega pa aktivno obvlada angleški in nemški jezik in je zelo
komunikativna. Podkomisija je opravila razgovor s kandidatko in prejela njeno ustno potrditev.
Sprejeti so bili naslednji sklepi:
sklep 11: Podkomisija na podlagi pisnih ponudb za izvedbo DP v LKO 2012 s strani RD izvajalk na
korespondenčni seji izbere in določi izvajalke takoj po preteku roka za oddajo pisnih ponudb,
ki je določen s strani RZS in v skladu z veljavnimi kriteriji. Rok: 15. 1. 2012.
sklep 12: Podkomisija pošlje obvestila o izbiri izvajalk za izvedbo DP v LKO 2012 po elektronski pošti
vsem RD ponudnicam, predsedniku TK in tajništvu RZS. Rok: 31. 1. 2012.
sklep 13: Podkomisija objavi spisek izvajalk na spletni strani RZS in na spletni strani LKO. Rok: 31. 1.
2012.
sklep 14: Predsednik podkomisije skliče sestanek za vodje ekip, ki bodo sodelovale na DP v LKO
2012 takoj po zaključenih prijavah tekmovalcev. Rok: 15. 2. 2012.
sklep 15: Za vodjo A reprezentance RZS v LKO podkomisija predlaga v imenovanje UO RZS članico
RD Voglajna Sidonijo KOLAR.
sklep 16: Podkomisija zadolži in pooblasti trenerja A reprezentance, da skliče sestanek reprezentance
RZS v LKO 2012 takoj v začetku prihodnjega leta. Rok: 15. 1. 2012.
sklep 17: Predsednik podkomisije pripravi in pošlje vloge za brezplačne treninge A reprezentance RZS
v LKO 2012 na ribiške družine, ki imajo registrirane tekmovalne trase za LKO. Rok: 1. 2.
2012.
sklep 18: Predsednik pripravi identifikacijske izkaznice za člane A reprezentance RZS v LKO 2012, ki
bodo veljavne kot dokument za treninge na slovenskih vodah. Stroške izdelave nosi TPO TK
RZS. Rok: 1. 2. 2012.
sklep 19: Predsednik podkomisije oblikuje vlogo za pridobivanje sponzorskih in donatorskih sredstev
in jo posreduje sekretarju RZS. Rok: 31. 12. 2011.
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ad 5
Kadrovske spremembe
Predsednik pove, da član podkomisije Sandi Sever že dalj časa ne sodeluje pri delu podkomisije in se
ne odziva na njegova sporočila, prav tako se ni udeležil sestanka podkomisije in izostanka ni opravičil.
Zaradi njegove neodzivnosti in nesodelovanja podkomisija predlaga, da se Sandija Severja razreši
članstva v podkomisiji.
Podkomisija sprejme:
sklep 20: Podkomisija predlaga TK RZS in UO RZS, da razrešita Sandija Severja vseh zadolžitev v
podkomisiji RZS za LKO.
ad 6
Razno
 Popis opreme, nakup opreme, skladiščenje opreme
Podkomisija razpolaga z opremo, ki je potrebna za nemoteno izvedbo tekem državnega prvenstva,
treningov in udeležbe reprezentanc na mednarodnih tekmovanjih. Nekateri kosi opreme so dotrajani ali
uničeni (tehtnice, mreže za tehtanje rib ...) zato člani podkomisije, ki so prisotni na tekmah za DP RZS v
LKO, uporabljajo svojo lastno opremo. Podkomisija sprejme:
sklep 21: M. Rodošek in Z. Krošelj pripravita spisek vse opreme s katero razpolaga TPO TK RZS.
Rok: 31.12.2011
sklep 22: M. Rodošek pridobi najmanj dve (2) ponudbi od slovenskih trgovin z ribiško opremo za
nakup opreme, ki bo nadomestila dotrajano opremo. Rok: 31.12.2011
sklep 23: Opremo, ki je v lasti TPO TK RZS, se odda v uporabo samo s podpisom reverza in se jo
uporablja samo za izvedbo tekem DP in za potrebe reprezentanc RZS za LKO.
sklep 24: V kolikor prevzemnik po uporabi opreme ne vrne podkomisiji, je dolžan povrniti vse nastale
stroške.
 Zbiranje sredstev za potrebe reprezentance RZS v LKO
sklep 25: Sredstva sponzorjev in donatorjev se zbira izključno za potrebe reprezentance RZS v LKO.
Zbiranje za imena posameznikov v reprezentanci ni več dovoljeno.
sklep 26: Sredstva pridobljena s strani sponzorjev in donatorjev se porabijo samo za potrebe
reprezentance RZS v LKO.
 Stroški gostovanja za domeno lko.si, stroški pisarniškega materiala
sklep 27: Stroški za registracijo in gostovanje domene lko.si v letu 2011 plača RZS iz sredstev TPO po
prejemu računa. Pred verifikacijo računa pošlje predsednik TPO kopijo na vpogled in v
potrditev članom podkomisije.
sklep 28: Predsednik podkomisije pridobi predračun za nakup potrebnega pisarniškega materiala in ga
pošlje članom podkomisije v potrditev.
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Vsi sklepi so bili sprejeti soglasno. Sestanek je bil končan ob 1530.
Prilipe, dne 3. 12. 2011.
Zabeležil:
Milan RODOŠEK

Predsednik podkomisije:
Aleksander KOLAR, l.r.
(e- potrditev: 16. 12. 2011)

Kopije zapisa prejmejo: -

člani podkomisije,
člani TK RZS,
komisar DP 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 sestanku TK RZS: ______. 2011.
Sekretar RZS objavi zapis na spletnih straneh zveze po verifikaciji na TK RZS.
Obvestilo o objavi na spletnih straneh prejmejo:
- udeleženci sestanka,
- člani NO RZS,
- vse RD.
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