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Ribiška zveza Slovenije telefon: 01 256 12 94 

 

Tržaška cesta 134 telefaks: 01 256 12 95 

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

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

Sestanek je bil v soboto 15.decembra 2018, z začetkom ob 14.00 uri v gostišču Grof na Vranskem. 

 

Prisotni: 
- podkomisija: Aleksander KOLAR (predsednik podkomisije) ter član: Aleksander POŠ  
- drugi vabljeni: Sidonija KOLAR (vodja A reprezentance LKO) 
- opr. odsotni:   Milan RODOŠEK (član podkomisije) in Igor MILIČIČ (sekretar RZS) 
 

 

 

SKLEPČNOST: Prisotna sta dva člana podkomisije. Sestanek je sklepčen. 

 

Sprejet je bil naslednji dnevni red:  
 

1. Pregled zapisnika prejšnjega sestanka in realizacija sklepov, 

2. Informacija o sestanku TK RZS, 

3. Spremembe v Pravilih RZS za LKO, 

4. Razno 

 
ad 1 

 
1. Pregled zapisnika prejšnjega sestanka in realizacija sklepov 

 

Pregled zapisnika prejšnjega sestanka je opravil predsednik podkomisije. Podkomisija ugotovi, da so vsi 
sklepi realizirani.  

Podkomisija sprejme: 

sklep 1:  člani podkomisije za LKO so seznanjeni z realizacijo sklepov. 
 
 

ad 2 

 

2. Informacija o sestanku TK RZS. 

 

Predsednik pove, da zapisnik o seji TK RZS še ni pripravljen zaradi kratkega časa med obema sejama. 
Prisotne seznani s potekom seje in predlaga, da poda podrobno informacijo o seji TK RZS na 
naslednjem sestanku podkomisije. 
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Podkomisija sprejme: 
 
sklep 2: podkomisija se strinja s predlogom predsednika. 
 

 

ad 3 

 
3. Spremembe v Pravilih RZS za LKO. 

 

Predsednik podrobno predstavi predlog o spremembah pravil LKO. Pravila LKO se usklajujejo s Pravili 
F.I.P.S.e.d.. Spremenjen je način točkovanja, izračun rezultatov in način postavitve tekmovalnih tras. 
Ostali členi pravil za LKO so nespremenjeni. Pove, da je bil predlog z obrazložitvijo sprememb poslan 
predsedniku TK RZS. Prisotni v nadaljevanju pregledajo predloge sprememb pravil. 

Podkomisija sprejme: 

  
sklep 3: podkomisija potrjuje predlagane spremembe Pravil RZS za LKO. 

 

 

 

ad 4 

 

4. Razno 

  

 Priprava predloga o kadrovski dopolnitvi podkomisije za LKO 

 

Sodelovanje tekmovalcev na mednarodnih tekmovanjih, je brez zadostnih finančnih sredstev 
nemogoče. Vodja reprezentance ne zmore pridobiti dovolj finančnih sredstev. Tekmovalci poleg nakupa 
opreme, pribora in hrane ne zmorejo prispevati lastnih finančnih sredstev za udeležbo na mednarodnih 
tekmovanjih. Med drugim je to vzrok za upad ekip/tekmovalcev na državnih prvenstvih RZS v LKO. 
Predsednik predlaga razširitev podkomisije na štiri (4) člane. Prvenstvena naloga novega člana je 
iskanje sponzorjev in donatorjev. 
 
sklep 4: Predsednik in vodja reprezentance poiščeta kandidata, ki bi bil pripravljen prevzeti to 
zadolžitev. Rok: 31.1.2019  

 

 

Vsi sklepi so bili sprejeti. Sestanek je bil končan ob 16.00 uri. 

 

 

 
Zabeležil: Predsednik podkomisije: 
Aleksander KOLAR Aleksander KOLAR    
 

e-potrditev: Aleksander POŠ, 06.01.2019 
e-potrditev: Aleksander KOLAR, 05.01.2019 
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OPOMBA: strokovna služba RZS poskrbi za objavo zapisnika na spletnih straneh zveze po verifikaciji 
prededujočega na tem sestanku. 
TPK objavi zapisnik na spletnih straneh podkomisije po verifikaciji predsedujočega na tem sestanku. 
 
Po verifikaciji predsedujočega kopije zapisnika v e- verziji prejmejo: 

- člani podkomisije LKO, 
- člani UO, 
- člani TK, 
- 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, 

- morebitni drugi udeleženci sestanka, 
- Janez HVALE, predstavnik RZS v skupščini OKS – ZŠZ, 
- člani UO, 
- člani NO RZS, 
- vse RD. 

 
 


