Ribiška zveza Slovenije

Leto 2013:

Tržaška cesta 134
1000 Ljubljana

ZAPISNIK
6. sestanka podkomisije RZS v lovu rib z umetno muho
v tem mandatu
Sestanek je bil v soboto, 14. decembra 2013, z začetkom ob 14. uri v prostorih ribiške družine
Medvode, Šmartno 90, Ljubljana - Šmartno
Prisotni:
- k o m i s i j a : Drago ORNIK (predsednik podkomisije) ter člani: Danilo BIŽAL, Gašper HUMAR in
Gorazd JELENKO.;
- drugi vabljeni: Igor MILIČIČ sekr. RZS;
- opr. odsotni : Zdravko SOKLIČ in Sašo REBULA, člana podkomisije, dr. Miroslav ŽABERL preds.
RZS, Bojan JAVORNIK preds. TK.
vabljeni so bili vsi vodje ekip
SKLEPČNOST: Od šestih so bili prisotni štirje člani podkomisije. Sestanek je sklepčen.
Dnevni red:
1. pregled navzočnosti
2. pregled in potrditev zapisnika
3. obravnava osnutka pravil in potrditev
4. spremembe v članstvu podkomisije
5. razno (anketa TK)
ad 1
ugotovitev sklepčnosti
Predsednik podkomisije pozdravi vse prisotne in ugotovi, da so na sestanku prisotni štirje člani, tako da
lahko podkomisija dela nemoteno naprej. Predsednik podkomisije predlaga spremembo in dopolnilo k
dnevnemu redu. Člani podkomisije enoglasno sprejmejo dopolnjeni dnevni red. Seja poteka po
sledečem dnevnem redu:
1. Pregled navzočnosti
2. Pregled in potrditev zapisnika 5. sestanka
3. Poročilo sestanka TK pri RZS
4. Obravnava osnutka pravil in potrditev
5. Predlogi sprememb v članstvu podkomisije
6. Predlog terminov tekem za DP v letu 2014
7. Razno (anketa TK)
Sklep 1: podkomisija nadaljuje delo po novem dnevnem redu
ad 2
Potrditev zapisnika
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Predsednik podkomisije prebere zapisnik 5 sestanka in ugotovi, da so bili sklepi v glavnem realizirani.
Rezultati v mlajših kategorijah še niso potrjeni. Zadevo proučuje nevtralna komisija imenovana s strani
RZS.
ad 3
poročilo s sestanka TK
predsednik podkomisije seznani člane o poteku sestanka TK in jih seznani s sklepi.
Sklep 2: podkomisija se seznanja s sklepi TK pri RZS in tako soglaša s sprejetimi sklepi
ad 4
spremembe pravil
Predsednik podkomisije podrobno predstavi vse spremembe in dopolnitve pravil, katerih osnutek je bil v
širši obravnavi pri članih podkomisije in vodjih ekip. Po daljši razpravi so člani podkomisije soglašali s
spremembami. Predsednik pripravi čistopis pravil in jih pošlje sekretarju RZS.
Sklep 3 : podkomisija zadolži D.Ornika, da pripravi čistopis pravil in jih preda v potrditev.
ad 5
Spremembe v članstvu podkomisije
Člani podkomisije in ostali prisotni so pripravili predlog novega vodstva muharske tekmovalne
podkomisije. Podkomisijo bi sestavljali: Gorazd JELENKO, Gašper HUMAR, Danilo BIŽAL, Matej
ZLODEJ in Sašo REBULA. Delo komisarja bi še naprej opravljal Drago ORNIK.Za predsednika so
predlagali Jelenko Gorazda. Podkomisija se je številčno povečala zato, da se bodo zadolžitve
razporedile.
Sklep 4: Podkomisija posreduje predlagane nove člane v potrditev UO RZS
ad 6
predlog terminov tekem
Predsednik podkomisije seznani člane z programom in termini mednarodnih tekem (SP, EP, SP –
veterani in SP v mlajših kategorijah.
17.1. do 24. 1. 2014 SP veterani v ČILU, se ne udeležujemo
25.5. do 2. 6. 2014 SP člani Češka morali bi se udeležiti
12. 8. do 18. 8. 2014 EP člani Švedska udeležba vprašljiva
Termin za SP mlajših kategorij v Poljskem še ni določen, želja je se udeležiti .
- Predvideni termini tekem v mlajših kategorijah : sobote 26. 4.;17. 5.; 21. 6.;
- Veterani : 13. 9. ; 20. 9.
- Za člane pa so predvideni termini: 6.4.;13.4.; 4.5.; 18.5.; 8.6.; 22.6.; 29.6.; 6.7.; 14.9. 21.9.; 28.9. .
Termini so samo predlogi, ker še ni termina za SP mladincev na Poljskem in ni še podatkov,katere in
koliko RD bo pripravljeno sodelovati v sistemu DP.
Sklep 5: opozori se sekretarja RZS, da pravočasno objavi razpise za izvedbo tekem v DP. Rok za
prijavo je 31. 12.
ad 7
predsednik podkomisije seznani člane o anketi, katero je pripravila TK, odziv je zelo slab iz strani
muharjev, saj so anketo vrnili le RD Celje. Anketa se bo nadaljevala še naslednjo tekmovalno sezono.
Še informacija o terminu tekme SP – mladi na Poljskem, 27. 7. do 2. 8. , kraj še ni podan.
Vsi sklepi so bili sprejeti soglasno. Sestanek je bil končan ob 18.00.
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Maribor, 15. december. 2013.
Zabeležil:
Drago ORNIK

Predsednik podkomisije:
Drago ORNIK

OPOMBA: Sekretar RZS objavi zapisnik na spletnih straneh zveze po njegovi verifikaciji na seji UO.
Po verifikaciji predsedujočega kopije zapisnika v e- verziji prejmejo:
- člani podkomisije,
- člani UO,
- v zapisniku zadolženi posamezniki,
- arhiv RZS.
Zapis prejemnikov po elektronski pošti je v arhivu RZS.
Datum verifikacije zapisnika na seji UO RZS: ____________. 2013.
Po verifikaciji na seji UO RZS sekretar RZS objavi zapisnik na spletni strani RZS, obvestilo o objavi pa prejmejo:
- člani podkomisije,
- morebitni drugi udeleženci sestanka,
- Janez HVALE, predstavnik RZS v skupščini OKS – ZŠZ,
- člani UO,
- člani NO RZS,
- vse RD.
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