Ribiška zveza Slovenije
Tržaška cesta 134
1000 Ljubljana

Leto 2011:

ZAPISNIK
izrednega sestanka tekmovalne komisije in kastinške podkomsije RZS
Sestanek je bil v četrtek 8. 1.2015, z začetkom ob 16.00 uri v prostorih RZS, Tržaška cesta 134, 1000
Ljubljana. Sestanek je bil na zahtevo predsednika tekmovalne komisije obvezen za vse člane kastinške
podkomisije.

Prisotni:
- tekmovalna k o m i s i j a : Bojan JAVORNIK (predsednik t. komisije), Brane ZELIČ (član)
- kastinška podkomisija: Bruno ZORKO (predsednik podkomisije), Tomo Sotenšek (član)
- drugi vabljeni: dr. Miroslav ŽABERL (predsednik RZS), Igor MILIČIĆ (sekretar RZS).
Odsotni:
- člani podkomisije: Boštjan BIZJAK
Na sestanku je bil dogovorjen razširjen dnevni red:
1. Poročilo kastinške podkomisije za leto 2014.
2. Kadrovski problemi kastinške tekmovalne podkomisije.
3. Izvedba svetovnega mladinskega prvenstva v kastingu – Tolmin 2015.
Predsednik tekmovalne komisije B. Javornik je uvodoma predstavil povod za sklic izrednega sestanka –
odstopna izjava Bruna Zorka z funkcije predsednika kastinške podkomisije in odstopna izjava Boštjana
Bizjaka s funkcije člana komisije. Predsednik RZS dr. Miroslav Žaberl je poudaril, da RZS ni vseeno ali
imamo kasting kot posebno disciplin v ribištvu ali ne. Želi si, da se problemi v podkomisiji rešijo, še
posebej v luči prihajajočega svetovnega mladinskega prvenstva v kastingu v Tolminu.

AD 1
Poročilo kastinške podkomisije za leto 2014.
Predsednik podkomisije v odstopu Bruno Zorko je prebral pisno poročilo o delu komisije v letu 2014.
Plan, ki si ga je podkomisija zastavila je bil realiziran, podkomisija je poslovanje zaključila s finančnim
plusom, pritožb na rezultate ni bilo.
sklep 1: poročilo predsednika podkomisije za leto 2014 je soglasno sprejeto.
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AD 2
Kadrovski problemi kastinške tekmovalne podkomisije.
B. Zorko je v odstopni izjavi predstavil vse razloge za svojo določitev, želi se pogovoriti o prihodnosti
kastinga v Sloveniji. Žal mu je, da se kasting ne razvija kot bi se moral, ker vidi da se ljudje ne trudijo
več za to panogo kot so se nekoč. Kastinški sistem počasi ugaša ne samo v Sloveniji, ampak tudi v
soseščini (Hrvaška). Tomo Sotenšek je poudaril, da so tekmovalni rezultati kastinške podkomisije so
glede na majhnost ekipe zelo dobri. Ne glede na vzroke problemov mora podkomisija naprej delovati v
sistemu RZS, vesel pa je da je B. Zorko v svojem mandatu obnovil kastinška tekmovanja v Šoštanju.
Odsotnost drugega člana komisije v odstopu Boštjana Bizjaka prisotni na sestanku razumejo kot
njegovo legitimno željo, da ne sodeluje več v podkomisiji in jo sprejemajo na znanje z dodatkom, da se
nadaljuje s kastinškimi tekmovanji v Šoštanju.
Po koncu razprave je bil sprejet
sklep 2: imenovana je nova sestava kastinške podkomisije - Tomo Sotenšek (predsednik) ter
Bruno Zorko in Dušan Stevanovič (člana).
sklep 3: novi predsednik pripravi novi koledar in program dela podkomisije.
sklep 4: vodja in trener članske kastinške reprezentance je Bruno Zorko, vodja mladinske
kastinške reprezentance je B. Zorko, trener pa Tomo Sotenšek, ki je tudi komisar lige.
sklep 5: poleg udeležbe na mladinskih taborih RZS, se kastinška podkomisija s predstavitvijo
predstavi tudi na taborih ZRD.

AD 3
Izvedba svetovnega mladinskega prvenstva v kastingu – Tolmin 2015.
Povzetek razprave: svetovno prvenstvo bo potekalo med 9. in 12. julijem v Tolminu. Glavni pokrovitelj
bo Občina Tolmin. T. Sotenšek je podal pisno poročilo s predvidenim finančnim razrezom tekmovanja,
pri čemer je poudaril da so poskušali stroške čim bolj zmanjšati. Naproša UO RZS da ga obravnava, da
bi dobili sredstva za pokritje vseh stroškov. Predsednik RZS M. Žaberl je zahteval finančno konstrukcijo
celotnega prvenstva, kot v ostalih podobnih primerih. RZS je načeloma pripravljena zagotoviti določen
del sredstev, skupaj s uporabo finančnega presežka podkomisije iz l. 2014, da se pokrijejo tisti stroški,
ki trenutno še odprti.
V RD Tolmin so zagotovili diplome, izdelali logotip prvenstva in realizirali druge zahteve glede
prvenstva. V začetku marca letos bosta na pregled tekmovalne trase v Tolmin prišla predsednik
mednarodne kastinške zveze ICSF Kurt Klamet in njen sekretar dr. Jozef Doležal, prisoten bo tudi M.
Žaberl.
sklep 5: podkomisija nadaljuje z vsemi potrebnimi aktivnostmi za izvedbo svetovnega
mladinskega prvenstva v kastingu –Tolmin 2015.
sklep 6: informacija o tekmovanju strokovna služba RZS objavi na vseh medijih zveze.
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Vsi sklepi so bili sprejeti soglasno. Sestanek je bil končan ob 17.20 uri.

Zabeležil:
Igor MILIČIĆ

Predsednik komisije:
Bojan JAVORNIK

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: ____________. 2015.
Po verifikaciji na seji UO RZS sekretar RZS objavi zapisnik na spletni strani RZS, obvestilo o objavi pa
prejmejo: - člani komisije,
- morebitni drugi udeleženci sestanka,
- člani UO,
- člani NO RZS,
- vse RD
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