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Ribiška zveza Slovenije  

 

Tržaška cesta 134  

1000    Ljubljana V Celju, dne 01.07.2019 

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

Seja je potekala 29. junija 2019 od 10.00 do 20.00 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. Udeležba reprezentance RZS za LKO 2019 na mednarodnem tekmovanju v Ukrajini 
2. Udeležba ekip na klubskem tekmovanju DJP 2019 

 
 

ad 1 
 

Udeležba reprezentance RZS za LKO 2019 na mednarodnem tekmovanju v Ukrajini 
  
Predsednik podkomisije obvesti člane o udeležbi reprezentance RZS za LKO 2019 na mednarodnem tekmovanju 
v Ukrajini. Člane seznani z obvestilom FIPSed o organizaciji mednarodne tekme na jezeru Trident Lake v kraju 
Prylbychi - Ukrajina, v dneh 2. do 5. septembra 2019 in z odločitvijo vodstva reprezentance o sodelovanju na tej 
tekmi. 

 

Podkomisija po razpravi sprejme: 

 

sklep 1: podkomisija potrjuje udeležbo reprezentance RZS za LKO 2019 na mednarodnem tekmovanju v 
Ukrajini. 
 

ad 2 
 
Udeležba ekip na klubskem tekmovanju DJP 2019 
 

Podkomisija razpravlja o možnosti sodelovanja ekip na klubskem tekmovanju RAJP v Makedoniji. Podkomisija ne 
zmore kriti stroškov udeležbe ekip RD na tem tekmovanju. 
 

Podkomisija sprejme: 

 

sklep 2: podkomisija predlaga, da se DJP 2019 udeleži ekipa RD Bistrica I.B.. 
 
sklep 3: podkomisija predlaga, da RZS plača štartnino za ekipo RD Bistrica I.B.. 
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Podkomisija potrjuje vse sklepe soglasno. 

 

 

 
 
Zabeležil: Predsednik podkomisije: 
Aleksander KOLAR Aleksander KOLAR    
 

e-potrditev: Aleksander Poš, 2.7. 2019 
e-potrditev: Milan Rodošek, 2.7.2019 

e-potrditev: Aleksander Kolar, 2.7.2019 
 

 
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, 
- vse RD. 

 
 


