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Zapisnik 20. redne seje  
ki je bila v prostorih ZSRMŠ dne 14.11.2014 s pričetkom ob 16:30 
 
Prisotni TK ; Vinko Mojškerc, Danilo Torej, Iztok Čuk, Franc Pustavrh 
Odsotni ; Marko Kočar - opravičeno 
 
 
 
Sprejet dnevni red  
 
 

1. Potrditev zapisnika 19. redne seje TK 
2. Obravnava tekmovalnega pravilnika in popravilo 17 člena.  
3. Predlog spremembe urnika na tekmovanjih državnega nivoja. 
4. Pregled tekmovanj državnih prvenstev. 
5. Razprava nastopa reprezentanc na svetovnem prvenstvu in stroških. 
6. Razno 

 
Ad. 1  
Potrjen je zapisnik 19. redne in razširjene seje.  
 
Ad. 2 

a.) Razprava o spregledanem 17. členu, ki se ga ni popravilo ob sprejetju novega 
35.člena. 

 
Sklep Ad. 2a 
Obvešča se klube, da se v pravilniku , v 17. členu črta 7 in 8 alineja !  
Citirano : Tekmovalca, ki si je zagotovil nastop na državnem prvenstvu po kriteriju 10 
oziroma 8 iz lanskega prvenstva, ne more zamenjati drugi tekmovalec ne glede na 
razlog nezmožnosti nastopa. 
Vsi, ki imajo nove pravilnike 2014 naj si ta stavek izbrišejo, prečrtajo ! 
 

b.) Na pobudo RPD Piran , ki je ugotovil napako se sprejme naslednji sklep. 
 

Sklep Ad. 2b 
Popravi se 155. člen in sicer 
Sedaj : Žrebanje za drugi dan se izvede po 152. členu. 
Po novem : Žrebanje za drugi dan se izvede po 151. členu. 
 

c.) S strani RPD Piran je bila pripomba tudi glede 156. člena, vendar TK ni uspela 
ugotoviti kaj je narobe z njim. Zato je sprejela naslednji sklep. 
 

Sklep Ad. 2c 
Ker je pripombo dal Vojko Kokot se predsednik TK Vinko Mojškerc obvezuje, da ga 
pokliče in povpraša o morebitni napaki. 
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Ad.3 
TK komisija ugotavlja, da se v večini primerov na tekmovanjih državnega ranga ne 
upošteva urnik oziroma protokol tekmovanja. Pri tem so najbolj oškodovani tekmovalci, 
ki nimajo dovolj časa za pripravo na ribolov. Priprava je po vseh pisanih protokolih 
najmanj 40 min. Zato TK sprejema naslednji sklep 
 
Sklep AD.3 
Protokol oziroma urnik – držati se ga dosledno ! 
V primeru opravičenih zamud se začetek ribolova prestavi za zamujeni čas. Ta opomba 
se vpiše v propozicje vseh tekem državnega nivoja. 
 
Ad.4 
Komisija ugotavlja da so v letošnjem letu bile izpeljane vse tekme, ki so bile koledarju 
2014. Izpeljane so bile korektno in brez vsakršnih zapletov, razen zadnje ( državno 
ekipno ) , ki je bilo prestavljeno zaradi slabega vremena. Vsa dokumentacija in rezultati 
so shranjeni v mapi 2014. 
 
Ad.5 
Pri pregledu poročil in finančnega poročila kapetanov članske in mladinske 
reprezentance, komisija ugotavlja, da so stroški premalo razdeljeni in s tem tudi 
transparentnost ni dovolj jasna. 
zato poziva kapetane , da bolj natančno opredelijo stroške in jih tudi upravičijo. 
Tukaj se poziva predvsem kapetan mladinske reprezentance, ki ni bil navzoč na tem 
sestanku( opravičeno), da pojasni zakaj so imeli mladinci za nabavo materiala 300,00 
EUR in ne 250,00 EUR kolikor je bilo odobreno. 
Prav tako TK poziva oba kapetana, da zbereta vse svince, ki jih je kupila zveza, da se le 
ti vrnejo na zvezo. Od 200gr navzgor. Vsi vemo, da takšnih svincev pri nas ne potrebuje 
nobeden. Ko se pa bo odhajalo v tujino na morja kjer bodo potrebni, jih ne bo treba 
kupovati. 
 
Ad.6 
Pod razno se je razpravljalo o stroških z barkajoli, ki so vedno večji problem. Tudi klubi 
jih težko izplačujejo, saj sprejemajo samo gotovino in to brez računa. Franc Pustavrh je 
povedal, da jim je letos uspelo to nekako plačati preko benzinskih bonov. 
Kotizacija za državno ekipno prvenstvo se bo od sedaj naprej nakazovala na račun 
zveze. To bo pisalo tudi v propozicijah. 
 
 
 
 
Seja se je zaključila ob 17:50 
 
 
 
 

      

 

 Vinko MOJŠKERC 
 Predsednik 

tekmovalne komisije 
 

 

 


