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Ribiška zveza Slovenije  

 

Tržaška cesta 134  

1000    Ljubljana V Celju, dne 28.11.2018 

 
 
ZAPIS 
2. korespondenčne seje tekmovalne podkomisije RZS za LKO  v tem mandatu 

Seja je potekala 26. novembra 2018 od 16.00 do 19.00 ure preko elektronske pošte in telefonskih pogovorov.  

 

Sodelujoči: 
- podkomisija: Aleksander KOLAR (predsednik TP LKO) ter člana: Aleksander POŠ in Milan RODOŠEK 
 
- vabljeni:    Sidonija KOLAR (vodja reprezentanc RZS LKO) 
 
- sklepčnost:    Sodelujejo 3. člani podkomisije, sestanek JE sklepčen 
 
 

 
Dnevni red: 
  

1. Odpoved udeležbe reprezentance LKO na SP 2019, Južnoafriška republika (JAR) 
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Odpoved udeležbe reprezentance LKO na SP 2019, Južnoafriška republika (JAR) 
  
Vodja reprezentanc obvesti podkomisijo o sklepih sprejetih na 3. sestanku reprezentance RZS za LKO 2019. 
Podkomisijo seznani o tem, da se reprezentanca ne bo udeležila SP 2019 zaradi pomanjkanja finančnih sredstev. 
Poudari, da naj bi se reprezentanca udeležila SP v JAR samoplačniško. Tekmovalci po dokončnem izračunu 
stroškov niso zmogli prispevati dovolj lastnih finančnih sredstev. Vodja reprezentance je iskala manjkajoča 
sredstva pri donatorjih. Zbrana donatorska sredstva niso zadoščala plačilu kotizacije do 30. 11. 2018, nakupu 
letalskih vozovnic, plačilu rezervacije za bivanje v JAR, najemu vozil in pokrivanju ostalih stroškov.  

 

Podkomisija sprejme:  

  

sklep 1: Podkomisija je seznanjena z razlogi za neudeležbo reprezentance 2019 na SP v JAR. 

 

sklep 2: Sredstva donatorjev so namenjena udeležbi reprezentance LKO 2019 na SP v JAR.  

 

sklep 3: Že prejeta sredstva iz naslova donacij se takoj vrnejo donatorjem. 

 

sklep 4: Podkomisija naproša računovodstvo RZS, da upošteva sklep 3. iz tega zapisa. 

 

sklep 5: Vodja reprezentanc LKO se zahvali donatorjem za podporo reprezentanci 2019. 

 

sklep 6: Podkomisija se zahvaljuje vodji reprezentanc RZS LKO za vložen trud pri pridobivanju donacijskih 
sredstev.  
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Sklepi so soglasno sprejeti. 

 
Zabeležil: Predsednik podkomisije: 
Aleksander KOLAR Aleksander KOLAR    
 

e-potrditev: Aleksander Poš, 27.11. 2018 
e-potrditev: Milan Rodošek, 27.11. 2018 

e-potrditev: Aleksander Kolar, 27.11.2018 
 

 
OPOMBA: strokovna služba RZS poskrbi za objavo zapisa na spletnih straneh zveze po verifikaciji 
predsedujočega na tem sestanku. 
TP objavi zapis na spletni strani podkomisije po verifikaciji predsedujočega na tem sestanku. 
 
Po verifikaciji predsedujočega kopije zapisnika v e- verziji prejmejo: 

- člani UO RZS, 
- člani TK RZS, 
- v zapisniku zadolženi posamezniki, 
- arhiv RZS. 

 
Zapis prejemnikov po elektronski pošti je v arhivu RZS. 
 
Datum verifikacije zapisnika na seji UO RZS: ____________ 2018. 
 
Obvestilo o objavi na spletni strani zveze prejmejo:  
 - člani podkomisije, 

- vodja reprezentanc RZS LKO, 
- Janez HVALE, predstavnik RZS v skupščini OKS – ZŠZ, 
- člani UO, 
- člani NO RZS, 
- vse RD. 

 
 


