
Ribiška zveza Slovenije    

Tržaška cesta 134    

 1000    Ljubljana  V Celju, dne 26.03.2019   

  

  

ZAPIS  

4. korespondenčne seje tekmovalne podkomisije RZS za LKO  v tem mandatu  

Seja je potekala od 22. do 25. marca 2019 do 19.00 ure preko elektronske pošte in 

telefonskih pogovorov.   

  

Sodelujoči:  

  

- podkomisija:  Aleksander KOLAR (predsednik) ter člana: Aleksander POŠ in Milan 

RODOŠEK  

  

- sklepčnost:    Sodelujejo 3. člani podkomisije, sestanek JE sklepčen  

  

  

Dnevni red:  

   

1. Organizacija srečanja nekdanjih tekmovalcev v disciplini LKO, 

2. Nakup pisarniškega materiala potrebnega za izvedbo lige LKO 2019  

  

 

 

ad 1  

  

Organizacija srečanja nekdanjih tekmovalcev v disciplini LKO  

   

Podkomisija se seznani s predlogom za organizacijo srečanja nekdanjih tekmovalcev v 

disciplini LKO. K sodelovanju je predsednik že povabil RD Bistrica iz Ilirske Bistrice. RD 

Bistrica soglaša s predlogom in določi termin srečanja, ki je objavljen v tekmovalnem 

koledarju RD Bistrica za leto 2019. Predsednik predlaga nakup pokalov. 

  

sklep 1: podkomisija potrjuje organizacijo srečanja. 

 

sklep 2: podkomisija se zahvaljuje RD Bistrica za sodelovanje. 

 

sklep 3: podkomisija potrjuje termin 14. do 16. junij 2019 objavljen v tekmovalnem koledarju 

RD Bistrica. 

 

sklep 4: podkomisija pridobi seznam registriranih tekmovalcev od leta 2003 do leta 2018 in 

razpošlje vabila na znane e-naslove tekmovalcev. 

 

sklep 5: podkomisija objavi vabilo na spletni strani podkomisije in na družbenih omrežjih. 

 

sklep 6: podkomisija potrjuje nakup pokalov pri dosedanjem dobavitelju. 

 

  



 

 

ad 2 

  

Nakup pisarniškega materiala potrebnega za izvedbo lige LKO 2019  

  

Predsednik seznani podkomisijo o manjkajočem pisarniškem in ostalem materialu, potrebnem 

za izvedbo lige LKO.  

 

sklep 7: podkomisija potrjuje nakup pisarniškega in ostalega materiala potrebnega za 

izvedbo državnega prvenstva RZS v LKO 2019 v trgovini Big Bang. 

 

 

 

  

Podkomisija potrjuje sklepe soglasno.  

  

  

  

  

Zabeležil:                                   Predsednik podkomisije: 

Aleksander KOLAR                                            Aleksander KOLAR     

e-potrditev: Aleksander POŠ, 26.3.2019 

e-potrditev: Milan RODOŠEK, 25.3.2019 

e-potrditev: Aleksander KOLAR, 26.3.2019  

  

 

OPOMBA: strokovna služba RZS poskrbi za objavo zapisa na spletnih straneh zveze po 

verifikaciji predsedujočega na tem sestanku.  

TPK 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: ____________ 2019.  

  

Obvestilo o objavi na spletni strani zveze prejmejo:   

- člani podkomisije,  

- vodja reprezentanc RZS LKO,  

- predstavnik RZS v skupščini OKS – ZŠZ,  

- člani UO,   

- člani NO RZS. 


