Zapisnik sestanka tekmovalne komisije (TK),
ki je bil dne 6. 3. 2010

Ribiška zveza Slovenije

telefon:
01 256 12 94
telefaks: 01 256 12 95
e- naslov: sekretar.rzs@ribiska-zveza.si

Tržaška cesta 134
1000 Ljubljana

ZAPISNIK
8. sestanka tekmovalne komisije RZS

v tem mandatu
Sestanek je bil v soboto, 6. marca 2010 z začetkom ob 8. uri v pisarni Ribiške družine Koper, Pobegi,
Porton, Cesta na Rižano 30.
Prisotni:
- k o m i s i j a : predsednik Bojan JAVORNIK ter člani: Zlatko ŽERAK (za TPP – po pooblastilu B.
Novaka), Milan RODOŠEK (za TPO – po pooblastilu S. Severja), Dušan ŽUNTER
(TPM) in Bruno ZORKO (TPK);
- drugi vabljenci: Borut JERŠE (predsednik RZS), Peter SOLAR (član UO zadolžen za pravno
področje) in Marko KORAČIN (sekretar RZS).
Odsotni člani kom.: - opr.: Branko NOVAK in Sandi SEVER;
- neopr.: /.
SKLEPČNOST: Od petih je prisotno pet članov komisije. Sestanek je sklepčen.
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pregled zapisnika in poročilo o realizaciji sklepov prejšnjega sestanka TK.
Verifikacija zapisov tekmovalnih podkomisij.
Organiziranje začetkov državnih prvenstev v obeh panogah sladkovodnega ribištva.
Priprava scenarija za posvet s predstavniki RD o aktih tekmovalnega področja in ribiških
tekmovanjih.
Priprava usposabljanja za predsednike tekmovalnih komisij RD in njihovih vodij ekip.
Razno.

Dnevni red je bil sprejet soglasno.

ad 1
Pregled zapisnika in poročilo o realizaciji sklepov prejšnjega sestanka TK.
Pregled zapisnika je opravil predsednik komisije B. Javornik. Ugotovitve:
– s. 2:

(B. Javornik in M. Koračin pripravita obrazec 'Poročilo o končanem državnem prvenstvu' in
obrazec 'Poročilo o udeležbah na mednarodnih tekmovanjih' in ju razpošljejo predsednikom
TP. Predsedniki TP poročila pošljejo na RZS do naslednjega sestanka TK.) → Obrazec ni
pripravljen. → Imenovana naj ga pripravita čim prej in pošljeta komisarjem lig, ki so to
funkcijo opravljali v letu 2009, da pripravijo enotna poročila za minulo sezono.

– s. 3:

(Kandidate za startne sodnike, ki so potrebni na mednarodni tekmi za DJP, bo TPM
usposobila sama brezplačno in to v Mozirju, saj pri tako velikem številu kandidatov in
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veljavni tarifi finančnega bremena ne prenese noben izvajalec mednarodne tekme.) →
obnovitveno usposabljanje bo jutri, 7. 3. → RD Mozirje pošlje na RZS poimenski seznam
udeležencev iz katerega je razvidno iz katere RD je konkretni slušatelj.
– s. 11: (Komisija potrjuje stališče RD Mozirje na podlagi katerega strokovna služba RZS razpošlje
vsem državnim zvezam donavskega porečja in jadranskega povodja okrožnico o napovedi
tekem za DJP v LRM ter kontaktne podatke o RD Mozirje in odgovornih članih za tokratno
tekmovanje.) → Naknadno je bilo dogovorjeno, da razpise za vsa tekmovanja DJP pošlje
RZS, pri čemer se sklicuje na spletne objave izvajalk iz Slovenije: LRM – Mozirje, LRP –
Radeče in kasting – Paka. → Slovenska verzija spletne objave o tekmi za DJP v LRM je bila
dokončana včeraj, 5.3., angleška verzija bo v kratkem.
– s. 17: (Predsedniki drugih treh TP B. Novak, S. Sever in D. Žunter pošljejo na RZS svoje predloge
finančnih planov za leto 2010 in jih obvezno opremijo s predvidenimi viri sredstev po
postavkah, ki so navedene v vlogi RZS za MŠŠ. Predloge sekretar M. Koračin 'prilepi' k
temu zapisniku in tvorijo celoto zapisnika.) → Predsedniki TP nujno pripravijo predloge do
20. marca 2010..
Med razpravo, v kateri so sodelovali vsi udeleženci sestanka, je komisija sprejela
sklep 1:

Strokovna služba RZS izdela potrdila za vse udeležence obnovitvenega seminarja za ribiške
sodnike v disciplini LRM na podlagi poimenskega seznama, sestavljenega po ribiških
družinah, ki ga na RZS pošlje RD Mozirje. Udeleženci prejmejo potrdila o udeležbi
neposredno na domače naslove.

sklep 2:

Vsaka podkomisija do naslednjega sestanka TK pripravi analitični pregled usposobljenih
sodnikov ter pregled potreb za izvedbe državnih prvenstev in mednarodnih tekmovanj, ki
bodo v Sloveniji v letu 2010.

sklep 3:

Sekretar M. Koračin naj čim prej razpošlje informacijo o tekmah za DJP, ki bodo v naslednjih
terminih:
—
—
—
—

LRP: Radeče (SI), 3. in 4. 7. 2010,
LKO: Našice (HR), 10. do 12. 9. 2010,
LRM: Mozirje, (SI), 22. in 23. 5. 2010,
kasting: Šoštanj, 24. 9. 2010.

sklep 4:

RZS povabi vse ribiške zveze držav donavsko – jadranskega območja na sestanek
predstavnikov te regije, ki bo v Radečah v soboto 3. julija 2010.

sklep 5:

Sekretar M. Koračin predsednikom TP še enkrat pošlje podlago za pripravo finančnih planov
za izvedbo državnih prvenstev in udeležbe na mednarodnem področju. Iz planov morajo biti
jasno razvidni predvideni viri sredstev za posamezno realizacijo konkretnega tekmovalnega
področja.

sklep 6:

Morebitne naknadne registracijske prijave, razen za nove tri lige LRP, ki bi prispele na RZS
po 10. marcu 2010, obravnava neposredno UO s korespondenčnim odločanjem.

sklep 7:

Člani komisije potrjujejo zapisnik prejšnjega sestanka in poročilo o realizaciji sklepov.

ad 2
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Verifikacija zapisov tekmovalnih podkomisij.
Na zapise TP udeleženci sestanka nimajo pripomb. Predsednik kastinške TP B. Zorko je izrazil
pričakovanje, da kateri od članov UO kdaj pa kdaj pokomentira katerega od sklepov podkomisij, saj
imajo člani TP zdaj občutek, da njihovo delo nima primerne obravnave.
Brez razprave so člani komisije sprejeli
sklep 8:

TK potrjuje zapise tekmovalnih podkomisij.

ad 3
Organiziranje začetkov državnih prvenstev v obeh panogah sladkovodnega ribištva.
Priprave na izvedbe državnih prvenstev so v teku, zato so člani komisije sprejeli.
sklep 9:

Sekretar RZS M. Koračin sporoči urejevalcu spletne strani RZS B. Pijanmanovu imena
komisarjev, ki mu smejo neposredno pošiljati: skrajšane razpise, spremembe o datumih ali
lokacijah posameznih tekem in rezultate tekem za objavo na spletu RZS.

sklep 10: Komisarji lig vsaj en teden vsako tekmo za katere so pristojni objavijo na spletni strani RZS
skrajšani razpis tekme.
sklep 11: Najkasneje tri (3) dni po končani tekmi je komisar lige dolžan objaviti rezultate tekme na
spletni strani RZS. Pred to objavo jih ne sme izročiti nikomur drugemu.
sklep 12: Strokovna služba RZS pred prvo tekmo za DP dostavi komisarju lige seznam upravičencev,
ki se smejo pojaviti na startni listi.
sklep 13: Delegati in sodniki morajo biti dosledni pri opravljanju svojih funkcij.
sklep 14: Za naslednjo sejo UO, ki bo 23. 3. 2010, predsedniki TP opredelijo ribiška območja in jih
predlagajo v potrditev. Območja naj praviloma obsegajo območja bivših ZRD s poimensko
navedbo RD, ki sodijo v posamezna območja in navedbo koordinatorja posameznega
območja (ZRD ali ena od RD), če ZRD ne deluje delno ali na celotnem območju.

ad 4 in ad 5
Priprava scenarija za posvet s predstavniki RD o aktih tekmovalnega področja in ribiških tekmovanjih.
Priprava usposabljanja za predsednike tekmovalnih komisij RD in njihovih vodij ekip.
Po krajši razpravi so udeleženci ugotovili, da bi bilo najprimerneje, če bi bil posvet z usposabljanjem po
srečanju mentorjev mladoletnega članstva RD, ki bo 27. 3. 2010 v Mozirskem gaju.
Po uskladitvi mnenj so člani TK sprejeli
sklep 15: Srečanje tekmovalnih funkcionarjev RD, ZRD in RZS bo 27. 3. 2010 v restavraciji Gaj pri
Mozirskem gaju z začetkom po srečanju mentorjev mladoletnega članstva RD.
sklep 16: Teme in predavatelji po posameznih sklopih so:
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Pozdravni nagovor:
Borut JERŠE,
Etični kodeks:
dr. Miroslav ŽABERL,
Pravilnik o tekmovanjih v SŠR:
Peter SOLAR,
Pravila o tekmovanjih v LRP:
Branko NOVAK,
Pravila o tekmovanjih v LKO:
Sandi SEVER,
Pravila o tekmovanjih v LRM:
Dušan ŽUNTER,
Pravilnik o kastinških tekmovanjih: Bruno ZORKO,
Tekm. sistemi za državna prvenstva Slovenije, pokalna tekmovanja Slovenije in
Poslovnik o delu reprezentanc Slovenije v SŠR in kastingu: Bojan JAVORNIK,
— Vnos tekmovalcev v register športnikov Slovenije in priprava vlog na MŠŠ za finančno
podporo reprezentanc Slovenije: Marko KORAČIN,
— razprava.
—
—
—
—
—
—
—
—

sklep 17: Vsa predavanja morajo biti podprta s projeciranjem na zid oz. platno.

ad 6
Razno.
 Licenciranje športnih delavcev
Sekretar M. Koračin je prisotne opozoril na elektronsko posredovani razpis usposabljanja za brezplačno
licenciranje športnih delavcev posameznih nacionalnih panožnih športnih zvez. RZS trenutno nima
nobenega licenciranega delavca, kar je velika ovira pri vsakoletnih zaprosilih za finančna sredstva MŠŠ
in Fundacije za šport. Prisotne je pozval, da se udeležijo tega licenciranja, o udeležbi pa naj pregovorijo
vse člane TP, ki ustrezajo vstopnemu pogoju (najmanj 5. stopnja splošne izobrazbe).
Člani komisije so brez razprave sprejeli
sklep 18: Licenciranja športnih delavcev se udeleži P. Solar, člani TK pa do 10. 3. 2010 prijavijo na
RZS še druge kandidate iz svojih tekmovalnih področij.
 Pravilnik o sodniški funkciji
Sekretar M. Koračin je prisotne spomnil, da RZS mina veljavnega akta o sodniški funkciji. Obstajata dva
osnutka, ki pa sta že zelo stara. Zdaj, ko je tekmovalno področje enotno urejeno, je čas, da RZS
sprejme še ustrezen akt o sojenju na tekmah za DP in mednarodnih tekmah, ki so v Sloveniji.
Po krajši razpravi je komisija sprejela
sklep 19: Sekretar RZS M. Koračin izroči P. Solarju osnutka aktov o sojenju na tekmah v SŠR in
kastingu. P. Solar do konca tekmovalne sezone 2010 pripravi osnutek, ki ga TK po
obravnavi predloži UO v sprejem.
Vsi sklepi so bili sprejeti soglasno. Sestanek je bil končan ob 1140.
Ljubljana, dne 8. 3. 2010
Zabeležil:
Marko KORAČIN

Predsednik komisije:
Bojan JAVORNIK, l.r.
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(e- potrditev: 11. 3. 2010)

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 komisije,
- člani UO,
- v zapisniku zadolženi posamezniki,
- arhiv RZS.
Zapis prejemnikov po elektronski pošti je v arhivu RZS.
Datum verifikacije zapisnika na seji UO RZS: 23. 3. 2010.
Po verifikaciji na seji UO RZS sekretar RZS M. Koračin objavi zapisnik na spletni strani RZS, obvestilo o objavi pa
prejmejo: - člani komisije,
- predstavnik RZS v skupščini OKS–ZŠZ,
- morebitni drugi udeleženci sestanka,
- člani UO,
- člani NO RZS,
- vse RD.
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