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Zapisnik 25. redne seje  
ki je bila v prostorih ZSRMŠ dne 11.6.2016  s pričetkom ob 18:30 uri 
 
Prisotni TK ; Vinko Mojškerc, Franc Pustavrh, Danilo Torej, Iztok Čuk 
  Marko Kočar – opravičeno odstoten 
 
 
Sprejet dnevni red  
 

1. Potrditev zapisnika 24. redne seje TK 
2. Obravnava podatka FIPS-M o vlogi nastopa mladega Krajcarja za U21 
3. Objava novega obrazca za licence 
4. Potrditev članske reprezentance v lovu rib s palico iz zasidranega čolna za leto 

2016 
5. Razno 

 
Ad. 1  
Potrjen je zapisnik 24. redne seje 
 
Ad. 2 
Predsednik TK poda podatke o zavrnitvi predloga nastopa Jan Krajcarja za 
reprezentanco U21 za leto 2016 v Črni gori. 
Predsednik zveze Egon Brecelj je v pisni obliki poslal obvestilo – prošnjo na krovno 
zvezo FIPS-M za odobritev nastopa Jan Krajcarja na SP za U21 v Črni gori za leto 
2016. Za ta korak smo se odločili zato, ker nimamo drugih tekmovalcev in se ne bomo 
mogli udeležiti tega prvenstva z mladinci. Jan Krajcar ne izpolnjuje po pravilih FIPS-M 
starostne meje, ker je premlad. 
Žal je prišel odgovor iz FIPS-M negativen in s tem posledično ne more Slovenija 
nastopati na SP v Črni Gori. Ima namreč samo tri tekmovalce. Ker do sedaj tudi ni bilo 
nobenega odziva klubov, da imajo kakšnega potencialnega tekmovalca na razpolago, 
prizadevanju predsednika TK v iskanju tekmovalcev tudi ni obrodilo sadov, sprejema TK 
naslednji sklep : 
 
 Sklep Ad.1 
TK predlaga IO, da za leto 2016 na SP v črno goro ne pošlje mladinske reprezentance, 
zaradi premajhnega števila tekmovalcev. 
Predlog daje I.O. v razpravo in potrditev. 
 
 
Ad.3 
Predsednik TK je pripravil novi obrazec za izpopolnjevanje podatkov, ki so potrebni za 
pridobitev licence. Obrazec bo objavljen na spletni strani z ostalimi obrazci, Je pa tudi 
priloga tega zapisnika. Naj omenimo, da je potrebno priložiti dve sliki ! 
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Ad.4 
TK soglasno potrjuje člansko reprezentanco za leto 2016, ki bo nastopila v Črni Gori. 
Tudi Marko Kočar je podal svoj glas preko e-maila. Članska reprezentanca je na podlagi 
rezultatov, predloga kapetana članske reprezentance Zdenka Granda in potrditve TK 
sestavljena v naslednji postavi: 
 
Nik Kocjančič 
Dejan Struna 
Simon Oblak 
Andrej Kristan 
Benjamin Martinčič 
+ 
rezerva Aljoša Tomšič 
 
TK se strinja z predlogom kapetana, da pošlje na  SP tudi rezervo. Vemo , da so stroški 
za rezervo sprejemljivi, ker se nastopa v Črni Gori in so ti stroški za pot minimalni 
oziroma nični. 
 
Sklep Ad.4 
TK podaja IO predlog v potrditev članske reprezentance z rezervo kot je navedeno v 
točki Ad.4. 
 
Ad.5 
Razno 
 
Predsednik TK poda ostalim članom finančno poročilo ŠRD Aero Celje za organizacijo 
državnega prvenstva za mladince z obale. 
Podatki, ki so navedeni so nesprejemljivi in žaljivi do zveze. To, da si zaračunajo 
dnevnice, stroške sestankovanja, kilometrino ne spada nikakor v ta obračun. 
Očitno se je na ta račun prihranilo pri kosilu, malici in vabi, ki jo je ŠRD Aero na predlog 
predsednika TK zmanjšala za določene količine, ki so bile zadostne. 
Kosilo vemo kaj pomeni ! To je predjed, po navadi juha, glavna jed in pijača. Če je 
sladica toliko bolje.  
Kosilo na prireditvi je bilo polovično in samo s pijačo 2 dcl jabolčnika – tudi za 
spremljevalce.Za sladico je bila kepica sladoleda. Malico tudi ni nobeden pohvalil – 
nasprotno. To je bilo nekaj suhega kruha in minimalno salame čudnega porekla. 
Spremljevalci smo za to plačali 15 EUR. Marsikdo ve kaj se dobi za 15 EUR. 
TK prosi IO , da obravnava to poročilo in poda svoje mnenje. 
Priloga : finančno poročilo ŠRD Aero Celje. 
 
 
 
Seja se je zaključila ob 19:00 
 

 Vinko MOJŠKERC 
 Predsednik 

tekmovalne komisije 
Po seji je tekmovalna komisija izpeljala žreb za DP roka 



FINANČNO POROČILO ŠRD AERO CELJE

odhodki:
dnevnice 171,12
kilometrina 384,00
prenočišča 120,00
reševalec 30,00
školjke 60,00
lignji 20,80
črvi 120,00
sendviči 100,00
vrečke 10,00
stroški organizacije 60,00
zavarovanje 8,90
kosila 345,00
solate PLK,pivo, kava vodstvo  26,00

15,00
sestanek 20,00
voda 15,00
pokali graviranje 104,00
zbir 1609,82

prihodki:
zveza 800,00

258,00
 PLK 333,00

177,00
 Solinar 59,00
zbir 1627,00
saldo 17,18

potršni material

Menola

 Oradela


