Zapis sestanka podkomisije za LKO,
ki je bil dne 30. 09. 2011

Ribiška zveza Slovenije

Leto 2011:

Tržaška cesta 134
1000 Ljubljana

ZAPIS
16. sestanka tekmovalne podkomisije RZS za LKO
v tem mandatu

Sestanek je bil v petek, 30. septembra 2011 z začetkom ob 18. uri v ribiškem domu RD Vrhnika, Sinja
gorica 57, 1360 Vrhnika.
Prisotni:
- podkomisija TK: predsednik Aleksander KOLAR, ter člani: Zdravko KROŠELJ, Milan RODOŠEK,
Sandi SEVER;
- drugi:
/.
Odsotni člani podkom.: - opr.: /;
- neopr.: Marko TURK.
SKLEPČNOST: Od petih (5) so prisotni štirje (4) člani pokomisije. Sestanek je sklepčen.
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pregled zapisnika prejšnjega sestanka in realizacija sklepov.
Poročilo o DP v LKO 2011.
Poročilo o SP 2011.
Priprave na SP 2012.
Priprava predloga o kadrovskih spremembah.
Razno.

Dnevni red je bil sprejet soglasno.

ad 1
Pregled zapisnika prejšnjega sestanka in realizacije sklepov.
Pregled zapisnika 12. sestanka je opravil predsednik podkomisije. Pri pregledu realizacije sklepov
podkomisija ugotovi, da so vsi sklepi, razen spodaj navedenega realizirani.
Sklep 4 ni realiziran; Predloga za odlikovanje bivših članov podkomisije, Slavka Cudermana in Boruta
Pračka sta bila poslana Komisiji za odlikovanja RZS. Pri posvetu s Strokovno službo RZS je bilo
ugotovljeno, da Pravilnik o priznanjih RZS ne vsebuje vrste priznanja, ki bi ustrezalo predlogu
podkomisije.
V nadaljevanju razprave podkomisija sprejme:
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sklep 1:

Komisijo za odlikovanja RZS se naproša, da še pred koncem letošnjega leta ponovno
obravnava že prejeta predloga za odlikovanje bivših članov podkomisije, Slavka Cudermana
in Boruta Pračka.

sklep 2:

Podkomisija potrjuje zapisnik in realizacijo sklepov prejšnjega sestanka.
ad 2

Poročilo o DP v LKO 2011.
Zaradi odsotnosti člana podkomisije Marka Turka, je predsednik prisotne člane pozval k razpravi o
poteku letošnjega DP v LKO. Predsednik pove, da so bile vse tekme izvedene po terminskem planu na
tekmovalnih trasah, ki so bile pripravljene in urejene v skladu s Pravili RZS o tekmovanjih v LKO. Zaradi
pomanjkanja tehničnega osebja pri nekaterih izvajalkah in zaradi pomanjkanja sodnikov z licenco, so
večino del opravili voluntersko člani podkomisije sami. Predsednik podkomisije v nadaljevanju pove, da
je izvedba tekmovanj za DP RZS v LKO zaradi majhnega števila sodelujočih ekip v prihodnje vprašljiva.
Po razširjeni razpravi so člani podkomisije sprejeli:
sklep 3:

Podkomisija poziva TK RZS, da v prihodnjem letu še pred začetkom temovalne sezone
organizira in izvede obnovitveni seminar za sodnike z licenco LKO.

sklep 4:

Predsednik podkomisije izdela izračun za minimalno in maksimalno število sodelujočih ekip
za izvedbo DP RZS v LKO. Rok: 31.11.2011.

sklep 5:

Podkomisija zadolži predsednika, da se poveže s predstavnikom RZS v Olimpijskem
komiteju Slovenije in poišče možnosti za kategorizacije tekmovalcev - reprezentantov v LKO.
Rok: 31.12.2011

sklep 6:

Podkomisija predlaga, da rezervni tekmovalci ekip, ki tekmujejo za DP RZS v LKO aktivno
sodelujejo pri tehtanju na posameznih tekmah. Nastali stroški se vključijo v izvedbo tekem
za DP RZS v LKO.
ad 3

Poročilo o SP 2011.
Pisno poročilo je podal vodja reprezentance S. Sever. Njegove ugotovitve so, da je vsak posameznik v
celoti opravičil doseženi rezultat in pričakovanje vodstva reprezentance. Reprezentanca je na SP v Italiji
zasedla odlično 7. mesto med 22. sodelujočimi reprezentancami. Napredek reprezentance je
vzpodbuda za nadaljne delo in udeležbo na tovrstnih tekmovanjih. Vodja reprezentance v nadaljevanju
seznani prisotne o tem, da brez finančne in materialne pomoči sponzorjev in donatorjev udeležba na SP
2011 ne bo mogoča. V nadaljevanju razprave podkomisija sprejme:
sklep 7:

Podkomisija ugotavlja, da je A reprezentanca presegla pričakovane rezultate. Podkomisija
ob tej priložnosti čestita vodji, trenerju in vsem tekmovalcem za doseženi rezultat, še
posebej pa se iskreno zahvaljuje Sidoniji Kolar, ki je pomagala pri pridobivanju sponzorskih
in donatorskih sredstev za potrebe celotne reprezentance.
ad 4

Priprave na SP 2012.
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Vodja reprezentance seznani člane podkomisije z lokacijo SP 2012 in pove, da je potrebno pričeti s
pripravami že v letošnjem letu. Zahtevnost projekta bo zahtevala maksimalno angažiranje vseh članov
podkomisije. Brez pomoči RZS in brez sponzorskih ter donatorskih sredstev, udeležba reprezentance
na SP 2012 ne bo mogoča.
Vodja reprezentance predlaga, da se število članov reprezentance poveča glede na finančne
zmožnosti. V nadaljevanju predlaga, da se v reprezentanco povabi Sidonija Kolar, ki je že v letošnjem
letu nudila veliko pomoči pri pridobivanju finančnih in materialnih sredstev za celotno reprezentanco.
Vodja reprezentance prisotnim pojasni, da bo SP 2012 potekalo na jezeru Sarulešti v Romuniji
predvidoma v začetku oktobra 2012. Predlaga še, da se opravi ogled tekmovalne trase v času
romunskega državnega prvenstva, saj je to po njegovem mnenju najboljši način za zbiranje potrebnih
informacij, ki bodo v pomoč pri pripravi celotne reprezentance.
Po razpravi podkomisija sprejme:
sklep 8:

Podkomisija zadolži vodjo reprezentance, da skliče sestanek reprezentance RZS za LKO
2012 do konca meseca oktobra 2011.

sklep 9:

Podkomisija predlaga, da je sestanek reprezentance v prostorih RD Brežice. Član
podkomisije Zdravko Krošelj preveri pri vodstvu RD Brežice, če so prostori na razpolago in
če RD Brežice soglaša z uporabo le-teh.

sklep 10: Podkomisija potrjuje predlog za povečanje članov reprezentance in zadolži predsednika, da
povabi k sodelovanju Sidonijo Kolar.
sklep 11: Podkomisija ocenjuje, da ima ogled tekmovalne trase na jezeru Sarulešti v Romuniji velik
pomen pri pripravah reprezentance za sodelovanje na SP 2012.
sklep 12: Ogled tekmovalne trase na jezeru Sarulešti v Romuniji opravita dva (2) oziroma (3) člani
reprezentance v kolikor bo dovolj razpoložljivih sredstev.
ad 5
Priprava predloga o kadrovskih spremembah
Predsednik podkomisije predlaga, da se Marko Turk razreši članstva v podkomisiji. V nadaljevanju
razprave pove, da Marko Turk zaradi obilice obveznosti v službi, doma in v RD Celje, ni sodeloval pri
delu podkomisije in ni opravljal del komisarja lige v sezoni 2011.
Podkomisija predlaga za petega člana Sidonijo Kolar, ki bi bila zadolžena zgolj za pomoč pri
pridobivanju sponzorskih in donatorskih sredstev, brez katerih priprave in udeležba reprezentance na
mednarodnih tekmovanjih ni mogoča.
Podkomisija sprejme:
sklep 13: Podkomisija predlaga TK RZS in UO RZS, da se Marko Turk razreši vseh zadolžitev v
podkomisiji RZS za LKO.
sklep 14: Predsednika podkomisije se zadolži, da se pogovori s Sidonijo Kolar glede članstva v
podkomisiji RZS za LKO in o njeni odločitvi pisno obvestil člane podkomisije. Rok: 31. 10.
2011
ad 6
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Razno
 Uporaba pripomočka za težko hranjenje imenovanega »Spomb Bomb«
Podkomisija je razpravljala o uporabi »Spomb Bomb« za namen težkega hranjenja. Podkomisija
predlaga, da se v naslednjem letu dovoli uporaba omenjenega pripomočka, saj se pri vnosu hrane za
privabljanje rib le-ta ne raztresa po lovnem koridorju. V nadaljevanju razprave podkomisija sprejme:
sklep 15: Podkomisija potrjuje uporabo pripomočka za hranjenje imenovanega »Spomb Bomb« na
tekmovanjih za DP RZS v LKO in pripravi aneks k Pravilom RZS v LKO. Rok: 31. 12. 2011

Vsi sklepi so bili sprejeti soglasno. Sestanek je bil končan ob 2130.
Vrhnika, dne 30. 9. 2011.
Zabeležil:
Aleksander KOLAR

Predsednik podkomisije:
Aleksander KOLAR, l.r.
(e- potrditev: 25. 10. 2011)

Kopije zapisa prejmejo: -

člani podkomisije,
člani TK RZS,
komisar DP LRM,
predstavnik RZS v skupščini OKS–ZŠZ,
člani UO,
v zapisniku zadolženi posamezniki,
arhiv RZS.

Zapis prejemnikov po elektronski pošti je v arhivu RZS.
Datum verifikacije zapisnika na sestanku TK RZS: 5. 11. 2011.
Sekretar RZS objavi zapis na spletnih straneh zveze po verifikaciji na TK RZS.
Obvestilo o objavi na spletnih straneh prejmejo:
- udeleženci sestanka,
- člani NO RZS,
- vse RD.
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