Ribiška zveza Slovenije
Tržaška cesta 134
1000 Ljubljana

telefon:
telefaks:
e- naslov:

01 256 12 94
01 256 12 95
info.rzs@ribiska-zveza.s

ZAPISNIK
06. sestanka tekmovalne podkomisije RZS za LKO v tem mandatu
Sestanek je bil v sredo 5.februarja 2020 z začetkom ob 17.00 uri v prostorih Ribiške zveze Slovenije,
Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana.
Prisotni:
- podkomisija: Aleksander KOLAR (predsednik) ter člana: Aleksander POŠ in Milan RODOŠEK
- drugi vabljeni: Sidonija KOLAR (vodja reprezentanc LKO), Igor MILIČIĆ (sekretar RZS)
- opr. odsotni: /

SKLEPČNOST: Prisotni so trije člani podkomisije. Sestanek je sklepčen.
Sprejet je bil naslednji dnevni red:
1. Pregled zapisnika prejšnjega sestanka in realizacija sklepov,
2. Pregled in potrditev finančnega poročila TPK LKO 2019,
3. Finančni plan TPK LKO za 2020,
4. Plan dela TPK LKO za 2020,
5. Pregled prispelih prijav tekmovalcev in ekip za DP RZS v LKO 2020,
6. Pregled prispelih ponudb za izvedbo DP RZS v LKO 2020,
7. 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. Predstavnik RZS v skupščini OKS – ZŠZ bo na sestanku TK RZS
poročal o možnostih kategorizacije tekmovalcev v disciplini LKO.
sklep 1: podkomisija potrjuje realizacijo sklepov prejšnjega sestanka.
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ad 2
2. Pregled in potrditev finančnega poročila TPK LKO 2019.

Sidonija Kolar seznani člane podkomisije s finančnim stanjem za leto 2019, usklajenim z
računovodstvom RZS. Pove, da podkomisija posluje pozitivno, stanje na računu znaša =44,45 €.
Podkomisija sprejme:
sklep 2: podkomisija potrjuje finančno poročilo.
sklep 3: sredstva v višini =44,45 € ostanejo nerazporejena.

ad 3
3. Finančni plan TPK LKO za leto 2020
Predlog stroškovnika za leto 2020 prikazuje finančne vidike izvedbe DP RZS LKO 2020 in udeležbo
reprezentance RZS za LKO 2020 na mednarodnih tekmah.
S. Kolar predstavi predlog stroškovnika TPO TK RZS za leto 2020, katerega je pripravila skupaj s
predsednikom podkomisije. Iz predloga stroškovnika so razvidni finančni vidiki izvedbe DP RZS LKO
2020 in udeležbe reprezentance RZS v LKO na mednarodnih tekmah.
sklep 4: podkomisija potrjuje predlog stroškovnika za leto 2020.
sklep 5: podkomisija potrjuje predlog stroškovnika reprezentance RZS za LKO za udeležbo na SP
2020.
sklep 6: SP 2020 se bo udeležila 11-članska reprezentanca RZS v LKO v skladu s programom vodje
reprezentance in potrjenega stroškovnika 2020.
sklep 7: dodeljena sredstva MIZŠ 2020, prikazana v stroškovniku, se v celoti namenijo za priprave in
nastope reprezentance na SP.
sklep 8: prihodki od registracij, prikazani v stroškovniku TPK RZS LKO 2020, so namenska sredstva za
reprezentanco.
sklep 9: dodeljena članska sredstva, prikazana v stroškovniku TPK RZS LKO 2020, se dodelijo
reprezentanci.
sklep 10: prispevek iz startnin, prikazan v stroškovniku TPK RZS LKO 2020, so namenska sredstva za
reprezentanco.
sklep 11: redni član reprezentance si zagotovi predvideno količino vab in krme, potrebne za uspešno
tekmovanje.
sklep 12: manjkajoča finančna sredstva, potrebna za udeležbo reprezentance na SP 2020 zagotovijo
reprezentanti skladno z določili 22. člena Poslovnika o delu reprezentanc RZS.
sklep 13: informacijo o višini pridobljenih finančnih sredstev, poda vodja reprezentance podkomisiji ob
zaključku DP RZS LKO 2020.
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sklep 14: v kolikor finančna sredstva, potrebna za udeležbo reprezentance na SP 2020 ne bi zadoščala
pokrivanju vseh stroškov, se reprezentanca svetovnega prvenstva ne udeleži.
sklep 15: finančna sredstva pridobljena s strani sponzorjev in donatorjev se v primeru neudeležbe
reprezentance na SP 2020 vrnejo na njihove transakcijske račune.
sklep 16: sredstva iz naslova registracij, članskih sredstev in prispevkov iz startnin se v primeru
neudeležbe reprezentance na SP 2020 prenesejo v naslednje leto za potrebe udeležbe reprezentance
na mednarodnih tekmovanjih v letu 2021.
ad 4
4. Plan dela TPK RZS LKO za 2020.
Predsednik predstavi plan dela podkomisije za leto 2020. Prioriteta je izvedba DP RZS v LKO 2020.

Po razpravi je podkomisija sprejela:
sklep 17: podkomisija potrjuje predlagani plan dela za leto 2020.

ad 5
5. Pregled prispelih prijav tekmovalcev in ekip za DP RZS v LKO 2020.

Pri pregledu registracij tekmovalcev za tekme državnih prvenstev LKO podkomisija ugotovi, da število
prijavljenih ekip ne zadošča izvedbi DP RZS v LKO (Pravila RZS za LKO, 43. člen). Prijavljeno je sedem
(7) ekip. Podkomisija razpravlja o izvedbi DP z manj sodelujočimi ekipami.
Po obširni razpravi podkomisija sprejme:
sklep 18: DP RZS v LKO 2020 se izvede s sedmimi (7) ekipami.
RD so prijavile naslednje ekipe/tekmovalce:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

RD BISTRICA: HORVAT Rok, PETKOVIĆ Igor, PLANINC Klemen,
RD BLED 1: ORLIČ Branislav, ORLIĆ Luka, ŠEPIĆ Jasmin,
RD BREŽICE: KADIĆ Samir, ROZMAN Franc,
RD PESNICA-LENART: MLAKAR Dejan, POŠ Aleksander, PUŠNIK Željko,
RD RENČE: BATAGELJ Erik, BATAGELJ Rok,
RD SLOV. BISTRICA: GOLEŽ Boštjan, KOLAR Aleksander, KOLAR Sidonija,
RD VOGLAJNA: CVELBAR Boris, MEŠIČEK Rok, VOLF Vinko.

sklep 19: ribiška družina, ki registrira tekmovalce, je dolžna poravnati znesek registracij.
sklep 20: ribiška družina, katere tekmovalci so registrirani pri drugi ribiški družini, nima nobenih
finančnih obveznosti pri registraciji tekmovalcev.
sklep 21: podkomisija potrjuje prijave sedmih (7) ekip za DP LKO 2020.
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sklep 22: strokovno službo RZS se naproša, da do 31.03.2020 posreduje podkomisiji podatke o
tekmovalcih, za katere je bil v RD izrečen disciplinski ukrep prepovedi ribolova ali suspenz.
sklep 23: nalepke za podaljšanje veljavnosti tekmovalnih izkaznic in izkaznice novo registriranih
tekmovalk in tekmovalcev bo strokovna služba RZS poslala na naslove ribiških družin najkasneje do 1.
tekme za DP RZS v LKO 2020.
sklep 24: ekipe, za katere njihove RD ali njihovi pokrovitelji ne bodo poravnali startnine v predpisanem
roku, se tekem ne bodo mogle udeležiti.
sklep 25: Višina startnine za udeležbo ekipe na tekmi DP v LKO 2020 znaša 200,00 €.
sklep 26: Višina startnine za drugo in vsako naslednjo prijavljeno ekipo RD na tekmi DP v LKO 2020
znaša 100,00 €.
sklep 27: Višina startnine za ekipe, ki jih sestavljajo člani, ki še niso dopolnili 18 let znaša 100,00 €.
sklep 28: RD in pokrovitelji ekip so dolžni plačati startnine za svoje ekipe tudi v primeru, če se le-te
razpisanih tekem za DP RZS v LKO 2020 ne udeležijo.
ad 6
6. Pregled prispelih ponudb za izvedbo DP RZS v LKO 2019.
Podkomisija pregleda prejete ponudbe za izvedbo DP RZS v LKO 2020. Za izvedbo tekem je v rednem
roku kandidiralo pet (5) ribiških družin, ki imajo registrirane tekmovalne trase.
Kandidatke za izvedbo tekem:
1.
2.
3.
4.
5.

RD Brežice (reka Sava HE Brežice)
RD Bistrica (akumulacija Mola)
RD Pesnica – Lenart (Trojiško jezero, jezero Radehova)
RD Renče (Vogršček – srednje jezero)
RD Slov. Bistrica (ribniki Pragersko)

Člani podkomisije so razpravljali o ustreznosti tekmovalnih tras na posameznih vodah pri ribiških
družinah kandidatkah za izvedbo DP.
Po obširni razpravi podkomisija sprejme:
sklep 29: Podkomisija je izmed prispelih ponudb skladno z določili tekmovalnih aktov RZS izbrala
naslednje izvajalke:
1.
2.
3.
4.

tekma od 17. do 19. aprila – RD Pesnica-Lenart, jezero Radehova,
tekma od 08. do 10. maja – RD Slov. Bistrica, ribniki Pragersko,
tekma od 22. do 24. maja – RD Bistrica, akumulacija Mola,
tekma od 12. do 14. junija – RD Brežice, reka Sava HE Brežice.
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sklep 30: izvajalka tekme DP mora pravočasno in na primeren način obvestiti svoje članstvo, turistične
ribiče in ostale, ki so upravičeni uporabniki vodnega telesa in lastniki obvodnih parcel o terminu, lokaciji,
trajanju tekme in režimu izvajanja športnega ribolova na posamezni vodi v času trajanja tekme.
sklep 31: izvajalka tekme mora v skladu z določili Pravilnika RZS o tekmovanjih v SŠR in v skladu z
veljavnimi Pravili LKO prepovedati ribolov na in v bližini tekmovalne trase, prepovedati krmljenje rib
članom in turističnim ribičem, ter tekmovalcem v vseh pogledih zagotoviti nemoteno tekmovanje.
sklep 32: izvajalka tekme DP zagotovi brezplačni (uradni) trening za ekipe/tekmovalce.
sklep 33: Ribiška zveza Slovenije, organizator DP v LKO 2019, bo izvajalki tekme na podlagi prejetega
računa plačala =102,46 € + 22% DDV / sodelujočo ekipo kot nadomestilo za najem tekmovalne trase in
kritje stroškov za izvedbo tekme.
sklep 34: ogled tekmovalne trase na reki Savi HE Brežice opravijo člani podkomisije do konca februarja
2020.

ad 7
7. Razno.
• Organizacija in izvedba mednarodnega pokalnega tekmovanja »Pokal Slovenije 2020«
Podkomisija organizira mednarodno pokalno tekmovanje z namenom pridobitve dodatnih finančnih
sredstev za udeležbo reprezentance LKO na SP 2020 v Ukrajini. S. Kolar predstavi stroškovnik za
organizacijo in izvedbo mednarodnega tekmovanja. Podkomisija razpravlja o možnosti najema
tekmovalne trase. A. Poš je že opravil razgovore s predstavniki RD Pesnica/Lenart. Podkomisija
predlaga izvedbo tekme na dveh vodah.
Podkomisija po razpravi sprejme:
sklep 35: tekmovanje se organizira in izvede v skladu z veljavnimi tekmovalnimi akti RZS in FIPSed na
registriranih tekmovalnih trasah RD Pesnica/Lenart v dneh od 25. do 28. junija 2020. Tekma traja 72 ur.
sklep 36: Ribiška zveza Slovenije, organizator mednarodnega pokalnega tekmovanja, bo na podlagi
prejetega računa ribiški družini Pesnica/Lenart plačala =50,00 € + 22% DDV / sodelujočo ekipo kot
nadomestilo za najem tekmovalne trase.
sklep 37: RD Pesnica / Lenart mora pravočasno in na primeren način obvestiti svoje članstvo, turistične
ribiče in ostale, ki so upravičeni uporabniki vodnega telesa in lastniki obvodnih parcel o terminu, lokaciji,
trajanju tekme in režimu izvajanja športnega ribolova na posamezni vodi v času trajanja tekme.
sklep 38: RD Pesnica / Lenart mora v skladu z določili Pravilnika RZS o tekmovanjih v SŠR in v skladu
z veljavnimi Pravili LKO v času tekme prepovedati ribolov na in v bližini tekmovalne trase, prepovedati
krmljenje rib članom in turističnim ribičem, ter tekmovalcem v vseh pogledih zagotoviti nemoteno
tekmovanje.
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sklep 39: organizator zagotovi zadostno število sodnikov in tehtalcev za čas trajanja tekme. Organizator
poskrbi za prevoz opreme in pribora tekmovalcev na tekmovalna mesta.
sklep 40: slovenski tekmovalci morajo biti registrirani pri ribiških družinah ali Olimpijskem komiteju
Slovenije, tuji tekmovalci morajo biti člani mednarodnih ribiških organizacij.
sklep 41: razpis za mednarodno pokalno tekmovanje objaviti najkasneje do konca februarja 2020 v
slovenskem in angleškem jeziku. Razpis mora biti skladen z zakonom o dohodnini in zakonom o varstvu
osebnih podatkov (GDPR).
sklep 42: prijavnina za ekipo znaša =350,00 € (2+1 tekmovalec). Prijavnina se plača na račun Ribiške
zveze Slovenije najmanj 45 dni pred izvedbo tekme.
sklep 43: Ribiška zveza Slovenije izvrši nakazilo denarne nagrade v 8. dneh po končanem tekmovanju
na TRR tekmovalca. Od nagrad se odvaja 25% dohodnine. Navedeni so bruto zneski nagrad.
sklep 44: mednarodno pokalno tekmovanje se izvede v kolikor je prijavljenih najmanj 20 ekip.
Maksimalno število prijavljenih ekip je 30.
Vsi sklepi so bili sprejeti. Sestanek je bil končan ob 19.00 uri.
Zabeležil:
Aleksander KOLAR

Predsednik podkomisije:
Aleksander KOLAR
e-potrditev: 17.2.2020 Milan RODOŠEK
e-potrditev: 17.2.2020, Aleksander POŠ
e-potrditev: 13.2.2020 Aleksander KOLAR

OPOMBA: strokovna služba RZS poskrbi za objavo zapisnika na spletnih straneh zveze po verifikaciji
prededujočega na tem sestanku.
TPO 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: ____________. 2020.
Obvestilo o objavi na spletni strani zveze prejmejo:
- člani podkomisije,
- morebitni drugi udeleženci sestanka,
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-

predstavnik RZS v skupščini OKS – ZŠZ,
člani UO,
člani NO RZS,
vse RD.
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