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Ribiška zveza Slovenije  

 

Tržaška cesta 134  

1000    Ljubljana V Celju, dne 18.06.2021 

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

Seja je potekala dne, 18. junija 2021, na daljavo preko Google Hangouts Meet med 16.00 in 16.30 uro.   

 

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

 

 

  
1. Udeležba reprezentance RZS za LKO 2021 na klubskem tekmovanju DJP v Bosni in Hercegovini 
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1. Udeležba reprezentance RZS za LKO 2021 na klubskem tekmovanju DJP v Bosni in Hercegovini 

  
Predsednik podkomisije uvodoma seznani člane z odpovedjo svetovnega prvenstva 2021 s strani FIPSed zaradi 
ukrepov za preprečevanja širjenja Korona virusa. Svetovno prvenstvo 2021 se prestavi in bo predvidoma  
izvedeno v letu 2022, v Ukrajini.  

Vodja reprezentanc LKO predlaga, da se reprezentanca LKO 2021 udeleži mednarodnega klubskega 
tekmovanja, ki bo organizirano in izvedeno na Ramskem jezeru v BiH. Organizator RAJP. Sodelovalo bo več 
reprezentanc iz republik nekdanje Jugoslavije. Vodja reprezentance pove, da bo sodelovanje na tem klubskem 
tekmovanju odlična priložnost tekmovati v močni mednarodni konkurenci.  

 

Podkomisija po razpravi sprejme: 

 

 

sklep 1: podkomisija potrjuje udeležbo reprezentance RZS za LKO 2021 na mednarodnem klubskem tekmovanju 
v Bosni in Hercegovini. 
 
sklep 2: vodja reprezentanc seznani člane reprezentante o sodelovanju na DJP preko elektronske pošte, 
podrobno na 2. sestanku reprezentance RZS za LKO 2021. 
 
sklep 3: v kolikor se reprezentanca RZS za LKO 2021 tekmovanja v Bosni in Hercegovini Ukrajini zaradi 
katerega koli razloga ne udeleži, se sredstva prenesejo v leto 2022, kot namenska sredstva za udeležbo 
reprezentance RZS za LKO 2022 na svetovnem prvenstvu v Ukrajini. 
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Podkomisija potrjuje vse sklepe soglasno. 

 

 

 
 
 
 
Zabeležil: Predsednik podkomisije: 
Aleksander KOLAR Aleksander KOLAR    
 

1e-potrditev: Aleksander Poš, 21.6.2020 
e-potrditev: Milan Rodošek, 19.6.2020 

e-potrditev: Aleksander Kolar, 20.6.2020 
 

 
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: ____________ 2021. 
 
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. 


