Slovenska potapljaška zveza

PRAVILNIK O DELOVANJU
KOMISIJE ZA PODOVODNI RIBOLOV PRI SPZ
1. člen
Komisija za podvodni ribolov (v nadaljevanju Komisija) pri Slovenski potapljaški
zvezi (v nadaljevanju SPZ) je ena od komisij pri Komiteju za šport in rekreacijo pri
predsedstvu SPZ in pokriva področje podvodnega ribolova.
2. člen
Komisijo sestavljajo predsednik in podpredsednik Komisije in predstavniki klubov, ki
so včlanjeni v SPZ in se ukvarjajo s podvodnim ribolovom. Šteje se, da se društvo
ukvarja s podvodnim ribolovom, če so se predstavniki društva v tekočem letu ali
zadnjih dveh letih udeležili katerega koli tekmovanja ali druge aktivnosti, ki je v
letnem planu Komisije.
3. člen
Komisija se ukvarja predvsem:
- organizacijo tekmovanj za državna prvenstva in ostalih tekmovanj,
- povezuje vsa društva, ki se ukvarjajo s podvodnim ribolovom,
- na osnovi plana dela imenuje selektorja reprezentance,
- skrbi za razvoj in neguje tradicijo podvodnega ribolova,
- zastopa interese podvodnega ribolova v Komiteju za šport in rekreacijo pri SPZ.
4. člen
Za delo in vodenje Komisije je odgovoren predsednik Komisije, ki ga izvolijo člani
društev, ki se ukvarjajo s podvodnim ribolovom, smiselno z 2. členom tega Pravilnika.
5. člen
Predsednik Komisije sklicuje in vodi sestanke Komisije, pripravi letni plan dela in
letno poročilo Komisije, ter na sestankih Komiteja za šport in rekreacijo in
predsedstvu SPZ zastopa interese podvodnega ribolova. V odsotnosti predsednika
njegovo delo opravlja podpredsednik.

6. člen
Komisija na predlog društva ali predsednika z volitvami izbere in imenuje selektorja
reprezentance Slovenije v podvodnem ribolovu, ki je odgovoren za izbor in vodenje
reprezentance Slovenije v skladu z "Obsegom dela", ki je priloga in sestavni del tega
Pravilnika. Selektorja izvolijo predsednik in predstavniki društev Komisije. Selektor je
istočasno tudi podpredsednik Komisije in vodi sestanke Komisije ali tiste točke
dnevnega reda, ki se po vsebini nanašajo na delo reprezentance.
7. člen
Komisija sprejema vse odločitve in sklepe z glasovanjem, praviloma soglasno, v
primerih kadar ni doseženega soglasja se odloča, kot je navedeno v nadaljevanju. Pri
glasovanju odloča večina prisotnih kvalificiranih glasov. Pri neodločenem rezultatu
glasovanja ima odločilno težo glas predsednika Komisije. Kvalificirani glasovi so:
predsednik 1 glas, predstavniki društev, smiselno z 2. členom tega Pravilnika po 1
glas.
8. člen
Društva, včlanjena v SPZ, vsa vprašanja, povezana s podvodnim ribolovom, rešujejo
izključno znotraj Komisije.
9. člen
Ta pravilnik prične veljati, ko ga sprejme Komisija za podvodni ribolov.
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