sestanek predsednikov TK RZS dne 20. 10. 2007

Tržaška cesta 134

telefon:
telefaks:

01 256 12 94
01 256 12 95

1000

E-naslov:

sekretar.rzs@ribiska-zveza.si

Ribiška zveza Slovenije
Ljubljana

ZAPISNIK
s sestanka predsednikov TK

Sestanek je bil v domu ribičev RD Šempeter v soboto, 20. oktobra 2007 z začetkom ob 15. uri.
Prisotni:
- koordinator tek. dejavnosti RZS: Bojan JAVORNIK;
- predsedniki TK RZS:
kas.: Bruno ZORKO, LRP: Ludvik ŠTEVANČEC, LRM: Dušan
ŽUNTER, LKO: /;
- vabljenci:
Borut JERŠE (predsednik RZS), Marko KORAČIN (sekretar RZS);
- drugi udeleženci:
/.
Odsotni vabljeni:

– opravičeno: Branko NOVAK, Sandi SEVER;
– neopravič.: /.

SKLEPČNOST:

Od štirih TK RZS so prisotni 3 predsedniki ali njihovi pooblaščenci. Sestanek je
sklepčen.

Dnevni red:
1.

Pregled zapisnika in realizacije sklepov sestanka predsednikov TK, ki je bil 13.01.2007.

2.

Poročila predsednikov TK o državnih prvenstvih v letu 2007.

3.

Informacije predsednikov TK o udeležbah reprezentanc na mednarodnih prvenstvih (SP, EP,
evropska pokalna tekmovanja, druga mednarodna prvenstva) v letu 2007.

4.

Informacija o porabi finančnih sredstev tekmovalnih dejavnosti v letu 2007.

5.

Informacija podpredsednika o tekmovanju za donavsko jadranski pokal (DJP) in o organizacijskih
neskladjih v ribiških zvezah Bosne in Hercegovine ter Srbije.

6.

Nabor mnenj o morebitnih spremembah tekmovalnega pravilnika v lovu rib in posameznih pravil
teh tekmovalnih disciplin ter spremembah kastinškega tekmovalnega pravilnika.

7.

Obravnava registracijskih zneskov v posameznih tekmovalnih skupinah za leto 2008.

8.

Dogovor o udeležbah reprezentanc na mednarodnih prvenstvih v letu 2008.

9.

Ureditev in verifikacija finančnega vrednotenja tekmovalnega načrta RZS za leto 2008.

10. Oblikovanje skupnega seznama potreb za promocijski material reprezentanc.
11. Razno.
Dnevni red je bil soglasno sprejet.
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ad 1
Pregled zapisnika in realizacije sklepov sestanka predsednikov TK, ki je bil 13.01.2007.
Pregled zapisnika sta opravila podpredsednik B. Javornik in sekretar M. Koračin. v razpravi ob pregledu
so prisotni sprejeli še dodatne dogovore in jih oblikovali v sklepe:
sklep 1:

Vse tekme za DP v letu 2008 naj bodo objavljene na spletu RZS. Velja tako za raven RZS
kakor tudi za raven ZRD.

Ribiške družine so dolžne pravočasno prijaviti ribiški inšpekciji vse tekme v panogi 'sladkovodni športni
ribolov', ki jih organizira ali zgolj izvede posamezna RD. Zaradi tega morajo TK pravočasno sprejeti
koledarje tekmovanj, jih verificirati na koordinaciji tekmovalnih dejavnosti in objaviti na spletnih straneh
RZS. Na podlagi določila ZSRib je obveznost prijave sicer opredeljena z »najmanj 14 dni pred prvo
tekmo v nizu tekem«, vendar je zaradi usklajenosti primerneje, če se pred sezono pripravi kompleten
koledar tekem za DP. Na ta način bodo RD pravočasno opozorjene na proste termine za izvedbe
drugih tekem, ki jih prav tako izvajajo na istih tekmovalnih trasah kakor za DP.
Smiselno je, da razpored tekem za DP pripravi tudi kastinška TK, čeprav ji ZSRib tega ne nalaga.
sklep 2:

TK za discipline v panogi 'sladkovodni športni ribolov' sprejmejo koledarje vseh tekem za DP
2008 do konca novembra 2007.

sklep 3:

Za leto 2008 morata deponirati na RZS tekmovalne formularje, veljavne za tekme DP, še TK
LRP in TK LRM. Strokovna služba RZS jih sme odstopiti katerikoli RD, če jih ta potrebuje za
izvedbo tekme za DP ali drugo tekmo, ki jo načrtuje v svojem koledarju prireditev.

sklep 4:

V nabor sprememb za Pravilnik o tekmovanjih v lovu rib se vnese predlog, da se rok za
uveljavitev registracije tekmovalk in tekmovalcev premakne z datuma 31. januar na 28.
februar. Skladno s to spremembo se prestavi tudi druge obligatorne datume v noveli
pravilnika. Sekretar v tem smislu vpiše spremembo v registracijski obrazec za leto 2008.

sklep 5:

Tekmovalna izkaznica bo v prihodnje enaka kakor sodniška. Zasnovo za enotno izkaznico
pripravi Bojan Javornik.

sklep 6:

Obnovitveni seminar za sodnike LRP organizira RD Maribor. Strokovna služba RZS v ta
namen takoj razpošlje vsem RD vprašalnik o potrebah po tem seminarju.

sklep 7:

Tekmovanje za pokal Alpe-Jadran (mladi in otroci) naj bi bilo v prihodnje pod okriljem
SŠRA-J. Zadnji vikend v avgustu. TK za LRP razišče možnosti za organizacijo tudi v okviru
druge RD, da se razbremeni RD Pesnica.

ad 2
Poročila predsednikov TK o državnih prvenstvih v letu 2007.
DP še niso končana. Članice v LRP imajo še dve tekmi, prav tako sta še dve tekmi v A ligi LRP.
Po poročilih so udeleženci sprejeli ugotovitveni
sklep 8:

V letu 2007 so bila vsa državna prvenstva regularna in brez pritožb na RZS oz. posamezno
TK.
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ad 3
Informacije predsednikov TK o udeležbah reprezentanc na mednarodnih prvenstvih v letu 2007.
Glede na prijavo udeležb državnih reprezentanc RZS na OKS-ZŠZ se mednarodnih tekmovanj nista
udeležili:
 ženska reprezentanca svetovnega prvenstva v LRP,
 članska reprezentanca odprtega prvenstva BA v LRM in
 članska reprezentanca svetovnega prvenstva v LP (lov postrvi na naravne vabe).
Najboljši rezultat je dosegla članska reprezentanca v LRP, ki je na SP dosegla 12. mesto.
V okviru te točke ni bil sprejet noben sklep.

ad 4
Informacija o porabi finančnih sredstev tekmovalnih dejavnosti v letu 2007.
Udeleženci so pregled porabljenih sredstev prejeli v gradivu za sestanek.
Povzetek razprave:
— iz stroškov za kasting ni razvidna poraba za promotivne aktivnosti, čeprav jih je bilo kar nekaj
(udeležba predstavnikov komisije na taboru v Rušah, udeležba na območnem taboru ZRD
Primorske);
— pri prikazih ni jasno razvidno koliko sredstev je bilo porabljenih za izvedbe DP koliko pa za
mednarodne udeležbe reprezentanc.
Po razpravi sta bila sprejeta:
sklep 9:

Računovodstvo RZS naj pripravi nov pregled stroškov tekmovanj in sicer tako, da bosta za
vsako tekmovalno dejavnost razvidni postavki 'DP' in 'mednarodna tekmovanja', znotraj
katerih naj bo nato prikaz konkretnih podatkov o porabi.

sklep 10: Računovodstvo RZS naj pripravi pregled stroškov, ki jih je imela v promotivne namene
kastinška TK.

ad 5
Informacija podpredsednika o tekmovanju za donavsko jadranski pokal (DJP) in o organizacijskih
neskladjih v ribiških zvezah Bosne in Hercegovine ter Srbije.
M. Koračin je prisotnim razdelil zapisnik predstavnikov udeleženk s sestanka, ki je bil 12. 10. 2007 v
Novem Sadu. Ustno je pojasnil razpravo in dogovore B. Javornik. Posebej je poudaril dogovor, da vodje
reprezentanc ali celo trenerji nimajo pristojnosti dogovarjati se o kakršnihkoli mednarodnih povezavah
posameznih državnih ribiških zvez z drugimi organizacijami. Je pa dobrodošlo, če navežejo stike z njimi
in o njih poročajo svojim zvezam. Primera takega neregularnega dogovarjanja sta v povezavi našega
trenerja v LRP s predsednikom Športnoribolovne zveze Vojvodine, ki ni v okrilju Zveze športnih ribičev
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Srbije ter našega vodje reprezentance v LRM z ribiškim društvom 'Fly Fishing Ribnik', ki deluje
komercialno in ni v okrilju Športnoribolovne zveze Bosne in Hercegovine.
Tekmovanje za DJP bo leta 2008 na Hrvaškem. Razširjeno bo z ekipami invalidov (LRPI) morda pa še
z ekipami mladih.
Po temeljiti razpravi so prisotni sprejeli
sklep 11: Brez obravnave na UO RZS nihče nima pristojnosti dogovarjanja o sodelovanju RZS z
drugimi sorodnimi organizacijami.
sklep 12: Udeleženci potrjujejo sodelovanje RZS na tekmah za DJP v LRP za člane, ki bo leta 2008
na Hrvaškem. Potrjujejo tudi udeležbo ekipe mladih, če bo HŠRZ pripravila tekmi tudi za to
kategorijo.
sklep 13: RZS predlaga na naslednjem sestanku predstavnikov ribiških zvez donavsko jadranskih
držav, da lahko v Sloveniji organiziramo v letu 2008 kastinško, v letu 2009 pa muharsko
tekmovanje za DJP.
sklep 14: Sekretar RZS pokliče Zvezo za šport invalidov Slovenije (ZŠIS) in se pozanima, ali so
zainteresirani, da se slovenska invalidska reprezentanca v LRP udeleži tekmovanj za DJP.

ad 6
Nabor mnenj o morebitnih spremembah tekmovalnega pravilnika v lovu rib in posameznih pravil teh
tekmovalnih disciplin ter spremembah kastinškega tekmovalnega pravilnika.
M. Koračin je predlagal, da pripravimo nabor sprememb za Pravilnik o tekmovanjih v lovu rib ter za
Pravilnik o kastinškem tekmovanju. Ta dva akta sprejema skupščina RZS, ki bo zasedala 24. 11. 2007.
Morebitne spremembe pravil o tekmovanjih v lovu rib sprejema UO, zato da del priprave sprememb
lahko opravimo kasneje.
Brez razprave so udeleženci sprejeli
sklep 15: Predsedniki TK pošljejo strokovni službi RZS predloge za spremembe Pravilnika o
tekmovanjih v lovu rib ter Pravilnika o kastinškem tekmovanju najkasneje do 30. 10. 2007.
sklep 16: Predsedniki TK so dolžni predloge predhodno korespondenčno uskladiti s člani pristojnih
tekmovalnih komisij.

ad 7
Obravnava registracijskih zneskov v posameznih tekmovalnih skupinah za leto 2008.
V letu 2007 so veljali registracijski prispevki za posamezne tekmovalne dejavnosti kot sledi:

— kasting:
— LRP

bruto

neto

20 €
25 €

17,39 €,
20,83 €,
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— LRM
— LKO

30 €
35 €

25,00 €,
29,17 €.

Iz posameznih okolij so bile pripombe, da bi morali biti registracijski zneski enaki za vse skupine
tekmovanj.
Po temeljiti razpravi so udeleženci sprejeli
sklep 17: V letu 2008 sme veljati samo en znesek registracijskih prispevkov za vse tekmovalne
dejavnosti RZS.
sklep 18: Registracijski znesek za leto 2008 znaša bruto 35,00 EUR. Dolžnost vplačevanja ostane
enaka kot v letu 2007: za kasting: kategorije 11 do 16 in 21 do 26, za discipline v lovu rib pa
samo kategorije 11 do 16. Tekmovalci, registrirani za LRPI, ne plačajo registracijskega
prispevka. Sekretar vpiše zneske v registracijski obrazec za leto 2008.
Spremenjeni obrazec za registracijo tekmovalk in tekmovalcev je priloga tega zapisnika.
sklep 19: TK, ki nameravajo doseči spremembe v številčnem obsegu sodelujočih tekmovalcev s
finančnimi obremenitvami smejo namen doseči z drugimi načini (posebna vplačila, višje
startnine itd.).

ad 8
Dogovor o udeležbah reprezentanc na mednarodnih prvenstvih v letu 2008.
Udeleženci so prejeli z gradivom za sestanek predlog udeležb naših reprezentanc, ki ga je pripravil M.
Koračin.
Udeleženci so soglašali s predlogom Branka Novaka, predsednika TK za LRP, ki ga je posredoval po
telefonu, da se naša reprezentanca udeleži tudi prvega SP v LRP za veterane. B. Zorko je sporočil, da
se bodo kastinški tekmovalci (morda pa cela reprezentanca) udeležili še treh tekem za evropski pokal
in odprtega kastinškega prvenstva Hrvaške.
V koledar se ne vnese mednarodnih tekem, ki se jih smejo udeležiti člani RD na lastne stroške, ker
RZS ne organizira državnih prvenstev. Ta tekmovanja so svetovna prvenstva v: lovu postrvi na naravne
vabe (LP), lov rib pod ledom (LL) in lov postrvnikov (BB).
Po razpravi so udeleženci sprejeli
sklep 20: Sekretar dopolni tekmovalni koledar OKS-ZŠZ in ga priloži temu zapisniku.

ad 9
Ureditev in verifikacija finančnega vrednotenja tekmovalnega načrta RZS za leto 2008.
Udeleženci so prejeli z gradivom za sestanek osnutek finančnega plana tekmovalne dejavnosti, ki ga je
pripravil M. Koračin. Prejeti osnutek je v različici 'plan – plan'. Na sestanku je M. Koračin razdelil
udeležencem še različico ' realizacija – plan', ki je primernejši za razpravo.
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B. Zorko je še enkrat opozoril, da iz stroškov za kasting ni razvidna poraba za promotivne aktivnosti
tega športa, čeprav so predstavniki komisije demonstrirali kastinške discipline na taboru v Rušah, pa
tudi na območnem taboru ZRD Primorske. Vedeti je tudi želel, kolikšen je točen strošek kastinške
komisije. Zahtevo o točnem strošku je postavil tudi L. Števančec.
sklep 21: Računovodstvo RZS naj pripravi pregled stroškov, ki jih je imela kastinška TK v promotivne
namene, sekretar RZS pa jih vnese v realizacijo za leto 2007.
sklep 22: Osnutek finančnega plana tekmovalne dejavnosti za leto 2008 se potrdi. Strokovna služba
RZS ga odda na UO ter Fundacijo za šport.
sklep 23: Računovodstvo RZS pripravi točen razrez dejanskih stroškov za delovanje tekmovalnih
komisij v letu 2007 ter razpoložljivih sredstev (iz naslova članarin) za posamezne komisije
UO v letu 2008.

ad 10
Oblikovanje skupnega seznama potreb za promocijski material reprezentanc.
Problematika je bila obravnavana že na januarskem sestanku koordinacije tekmovalnih dejavnosti,
vendar zadeva še ni urejena. Razlog je v tem, da je bil razrez finančnega plana RZS že sprejet,
dodatnih virov pa ni bilo.
B. Novak je za sestanek poslal nabor, ustno pa je kastinške potrebe za kastinško DP (5 pokalov višine
40 cm, 1 pokal višine 50 cm, 3 pokale višine 30 cm in 20 kompletov medalj) navedel B. Zorko.
Za potrebe državnih reprezentanc, vodij in trenerjev mora biti poleg dveh državnih zastav in zgoščenke
s himno še:
—
—
—
—
—
—
—

enotna oblačila (trenirke, majice, kape, hlače, vertovke),
namizne zastavice v številu prijavljenih državnih reprezentanc na določeno prvenstvo,
po 10 značk (tekmovalci: za startnega sodnika te levega in desnega tekmovalca ter druge potrebe),
po 5 našitkov RZS,
vezeni našitek z zastavo Slovenije,
darilne vrečke iz papirja z natisnjenim znakom RZS,
nahrbtnik z natisnjenim znakom RZS.

Po razpravi so udeleženci sprejeli
sklep 24: Predsedniki TK v dogovoru z letošnjimi vodji reprezentanc pripravijo konkretne spiske
primernega promotivnega materiala in ga pošljejo na RZS do konca novembra 2007.

ad 11
Razno
•

Športna infrastruktura

Udeleženci so prejeli z gradivom za sestanek informacijo OKS-ZŠZ in napoved ankete o športni
infrastrukturi.
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V okviru te točke ni bil sprejet noben sklep.

Vsi sklepi so bili sprejeti soglasno. Sestanek je bil končan ob 18. uri.

Preserje pri Braslovčah, dne 20. 11. 2007.
Zabeležil:
Marko KORAČIN

Koordinator tek. dejavnosti:
Bojan JAVORNIK, l.r.,

(e-potrditev: 23. 10. 2007)

P.S.: Do priprave čistopisa o sestanku je Sandi Sever, predsednik TK za LKO poslal pisna stališča k
posameznim točkam dnevnega reda, ki so priloga tega zapisnika.

OPOMBA: Sekretar RZS objavi zapisnik na spletnih straneh zveze, ko ga verificira koordinator tekmovalnih
dejavnosti.
Priloga:

- obrazec 'registracija tekmovalk in tekmovalcev za tekme državnih prvenstev',
- kopija dopolnjenega tekmovalnega koledarja za leto 2008,
- stališča S. Severja do točk dnevnega reda.

Kopije zapisnika prejmejo: - vabljeni,
- v zapisniku zadolženi posamezniki, če nimajo e-naslova,
- arhiv RZS.
Elektronske izvode prejmejo: -

drugi udeleženci sestanka,
člani UO RZS,
člani nadzornega odbora RZS,
vse RD, ki uporabljajo E-pošto,
v zapisniku zadolženi posamezniki.

Zapis prejemnikov po elektronski pošti je v arhivu RZS.
Datum verifikacije zapisnika na seji UO: 15. februar 2008.
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