
ZVEZA ZA ŠPORTNI RIBOLOV NA MORJU SLOVENIJE
FEDERAZIONE SLOVENA PER LA PESCA SPORTIVA IN MARE

SEA SPORT FISHING FEDERATION OF SLOVENIA
CESTA ZORE PERELLO GODINA 3, SI 6000 KOPER

STRADA ZORE PERELLO GODINA 3, SI 6000 CAPODISTRIA

www.zsrm-slo.org                         E- mail: info@zsrm-slo.org                          Tel. in fax:                           

                               

Številka:  38/2013

Datum: 25.11.2013

          IZVRŠNI  ODBOR

Zapisnik 2.redne seje IO ZŠRMS
             

Sestanek se je pričel ob 18 uri. Predsednik pozdravi vse prisotne in ugotovi prisotnost. Iz liste prisotnosti, ki
je sestavni del zapisnika sledi, da je od 9 članov IO prisotnih 6 članov, zato je IO sklepčen in lahko 
nadaljuje s svojim delom. Dva člana IO sta se pismeno opravičila in sicer Bernard Mauer in Marko Kočar.

Predsednik predlaga dnevni red, ki je razviden iz vabila. Člani IO soglasno potrdijo predlagani dnevni red.

Ad1.
Pregled sklepov 1.redne seje IO ZŠRMS.

1. Predlog programa dela ZŠRMS za leto 2013.
Predlog programa dela za leto 2013 je bil potrjen v predlagani obliki.

2. Predlog finančnega načrta ZŠRMS za leto 2013.
Predlog finančnega načrta za leto 2013 je bil potrjen z dvema pripombama:

- 18000€ ne bo dovolj za nastop obeh državnih reprezentanc na SP na Portugalskem
- EP za klube se črta in nadomesti z SP CIPS-m club.

3. Zaključni račun za leto 2012 in Poslovno poročilo za leto 2012.
IO ZŠRMS se je seznanil z zaključnim računom in Poslovnim poročilom za leto 2012. Oba dokumenta se v 
predlagani obliki posredujeta AJPES-u.

4. Poročila :
- Poročilo predsednika IO ZŠRMS
- Poročilo predsednika TK ZŠRMS
- Poročilo predsednika SK ZŠRMS
- Poročilo predsednika DR ZŠRMS
- Poročilo predsednika NO ZŠRMS
- Poročilo kapetana članske državne reprezentance
- Poročilo kapetana mladinske državne reprezentance U 21

Vsa poročila so bila soglasno potrjena, razen poročilo NO, ki bo pripravljeno za zbor članov.
Zaradi odsotnosti predsednika DR je v njegovem imenu podal poročilo Bernard Mauer.
Pri poročilu predsednika SK se je sprejel sklep, da se skliče sejo SO dne 6.4.2013 , to je bilo narejeno. 

5. Oblikovanje besedil, sprememb in dopolnitev internih aktov Zveze
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IO je obravnaval predloge sprememb nekaterih členov Pravilnika o tekmovanjih v trnkarjenju in jih soglasno
potrdil. Vse spremembe se vnesejo v Pravilnik … . 
Predvideni je sklic 19. redne seje TK v razširjeni sestavi, kjer se bo sprejemalo spremembe omenjenega 
pravilnika in pravilnika o sestavi reprezentanc. Ko bodo spremembe in dopolnitve dokončno potrjene na IO 
ZŠRMS se bo dalo natiskati Pravilnik o tekmovanjih v trnkarjenju v 100 izvodih žepnega formata.

6. Potrditev koledarja tekmovanj in sodelovanja na mednarodnih tekmovanjih.
Koledar tekmovanj in sodelovanje na mednarodnih tekmovanjih je bil soglasno potrjen.

7. Določitev zgornje meje kotizacije za posamezna tekmovanja.
TK je pripravila predloge nadomestil za glavnega sodnika in za delegata na tekmovanjih državnega nivoja, 
kotizacijo za tekmovalce enodnevnega in dvodnevnega tekmovanja ter prispevke Zveze prirediteljem DP 
različnih panog.
Vsi predlogi so bili potrjeni.
Prav tako je bil potrjen predlog TK, da je prireditelj za mladince U21 kapetan in trener; stroške poravna 
Zveza na osnovi poročila kapetana.

8. Predlog za sprejem naknadnega sklepa za podelitev zlate plakete ZŠRMS za življenjsko delo g. 
Bojanu Laboda in doživljenjsko ribolovno dovoljenje.

Predlog je bil opravljen na proslavi RD Oradela v čast g. Bojanu Laboda, ki je praznoval 80-ti rojstni dan.

9. Priznanja in nagrade za mladinsko državno reprezentanco-ogled priznanj in nagrad.
Priznanja in nagrade za mladinsko državno reprezentanco so bila podeljena na zboru članov.

10. Razno:
Realiziran je bil sklep o sklicu Zbora članov in sicer za 13.4.2013 v Marezigah.

Oblikovano je bilo stališče, da se državno prvenstvo prestavi v zgodnejše obdobje , ko je vreme bolj 
stabilno in se stališče posreduje TK.

Stališče, da se spremembe in dopolnitve vnesejo v Pravilnik o tekmovanjih v trnkarjenju in da se ga natisne
v 100 izvodih žepnega formata bo realizirano, ko bo končan začet postopek sprememb in dopolnitev.

Ad2.
Potrditev sklepov 4 korespondenčnih sej IO ZŠRMS.

1. Ureditev e-prodaje dnevnih in tedenskih ribolovnih dovolilnic.
2. Potrditev poimenske sestave članske in mladinske državne reprezentance.
3. Udeležba predsednika na generalni skupščini EAA ( Evropska ribiška aliansa )
4. Nakup programa za poročanje rezultatov ribolovnih tekmovanj.

Člani IO potrdijo sklepe 4 korespondenčnih sej.
Sledila je razprava.
Danilo Torej:
Korespondenčna seja IO ni primerna oblika odločanja za sestavo državne reprezentance. Ne strinja se, da 
ZŠRMS postane članica EAA.

Nevenka Šalamon:
Ne strinja se, da se članska in mladinska državna reprezentanca določa na korespondenčnih sejah. Glede 
članstva v EAA ima odklonilno mnenje. Mnenja je, da se da Francu Bagarju da opravičilo glede določitve 
članske reprezentance.

V razpravo so se vključili tudi ostali člani IO, ki so izražali podobna stališča glede sestave državnih 
reprezentanc.
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Predsednik je podal obrazložitev glede sklicevanja korespondenčnih sej. Razlog za sklic korespondenčnih 
sej je bil izključno zaradi poletnih mesece in s tem otežena prisotnost zadostnega števila članov IO. Vsa 
podtikanja v zvezi s tem odločno zanika.
Korespondenčna seja se lahko opravi po mail-u ali po gsm neglede na to, kje se kdo nahaja.
Ko sem se odločal za to obliko odločanja sem si postavil cilj, da bo sklep veljaven, če bo za glasovalo vsaj 
2/3 članov IO; to je 6 članov od celotnega IO ,ki šteje 9 članov.
Po razpravi je bil sprejet naslednji:

SKLEP:
Poimenska sestava državnih reprezentanc se v bodoče potrjuje izključno na redni seji IO ZŠRMS.

Ad3.
Poročili iz 34. kongresa CIPS na Portugalskem in generalne skupščine AEE na Norveškem.

Predsednik je povzel poročili in povedal, da ima CIPS poudarek na tekmovanju športnih ribičev, medtem ko
EAA ima poudarek na znanstvenem pristopu morskega in sladkovodnega ribištva in deluje za zaščito in 
razširitev njihovega vpliva.

V razpravo so se vključili vsi člani IO, ki niso imeli nič proti, da se predsednik ZŠRMS udeležuje kongresov 
CIPS in ,da tam utrjuje interese naše Zveze.
Udeležba na generalni skupščini EAA tokrat ni sporna in je prav, da smo se tokrat udeležili kot opazovalec 
in se tako seznanili z delom in poslanstvom EAA. Za prihodnost pa so bili izraženi pomisleki glede 
prihodnjega sodelovanja v EAA.

IO ZŠRMS se je seznanil s poročili in ju jemlje na znanje.

Ad4.
Ureditev prodaje dnevnih in tedenskih ribolovnih dovolilnic.

Predsednik je IO seznanil, da je začela e-prodaja ribolovnih dovolilnic in da je bila prva dovolilnica že 
prodana na ta način. E- prodaja se opravlja na spletu RIBIŠKE KARTE. SI . Iz gradiva za ta sestanek je 
razvidno, da se na tem področju še vedno obnašamo neodgovorno in povzroča se probleme na področju 
poročanja in finansiranja ( pogodba o dodeljeni koncesiji ). Predsednik kot že tolikokrat do sedaj pove, kako
potrebno je urediti to področje, ki nam na letnem nivoju prinaša cca 30.000€ prihodkov.
V razpravo so se vključili vsi člani IO in se strinjali, da je to področje preveč pomembno, da bi ostalo 
neurejeno in bila sta sprejeta dva sklepa:

SKLEP:
Bernard Mauer naj pripravi dokončno poročilo o prodanih dnevnih in tedenskih dovolilnicah na 
dan10.12.2013. Vse neprodane dnevne in tedenske dovolilnice je potrebno vrniti. Izdela se razvid vseh 
stroškov, ki so nastali ob prodaji dovolilnic za leto 2013. Zapisnik, ki bo vseboval vse omenjene in potrebne
podatke za predajo novemu skrbniku prodaje dovolilnic se preda Nadzornemu odboru in predsedniku 
Zveze.

SKLEP:
Prodaja dnevnih in tedenskih ribolovnih dovolilnic se poveri VIR d.o.o., ki zagotavlja, da ne bo prevoznih 
stroškov do prodajnih mest – prodaja bo za Zvezo cenejša.

Ad5.
Poročili članske in mladinske državne reprezentance iz SP na Portugalskem.

Predsednik je uvodoma ponovno čestital mladinski državni reprezentanci za doseženo prvo mesto na SP 
za ekipe ni za doseženo drugo mesto med posamezniki Niku Kocijančiču. Čestitkam so se pridružili vsi 
člani IO.
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Sledila so poročila obeh kapetanov. Zdenko Grando je podal poročilo za člansko državno reprezentanco. 
Zaradi odsotnosti Marka Kočarja je za mladinsko reprezentanco podal poročilo trener Klavdij Veldin. Obe 
poročili sta del tega zapisnika.

Po podanih poročilih so se člani IO vključili v razpravo. Bile so podane pripombe na izbor članske državne 
reprezentance. Pričela se je burna razprava glede članske reprezentance, zato je bilo sprejeto stališče IO, 
da se tovrstna problematika najprej obravnava na strokovni ravni, to je na redni seji TK.
Glede mladinske državne reprezentance pa so bile izražene pohvale in čestitke za dosežene rezultate in 
spodbude za prihodnje delo.

Ad6.
Predlog spremembe določitve končne sestave državne sestave.

Ta točka dnevnega reda je izrazito strokovnega pomena, zato se umika iz današnjega dnevnega reda in se
bo obravnavala na redni seji TK.
Vsi člani IO so se strinjali s takim stališčem.

Ad7.
Predlog za podelitev priznanj in nagrad za dosežene rezultate na SP.

Celotni IO ZŠRMS je izrazil priznanje in čestitke mladinski državni reprezentanci za doseženo zlato 
medaljo na SP  kot ekipa in za doseženo srebrno medaljo med posamezniki.

Prav tako IO ZŠRMS čestita RD Oradela, ki se je udeležila SP CIPS- club. Denis Laboda je v konkurenci 
posameznikov dosegel srebrno medaljo.

Po opravljeni razpravi na temo priznanj in nagrad je IO sprejel naslednja sklepa:

SKLEP:
Celotni mladinski državni reprezentanci se za izjemen športni dosežek - !. mesto med ekipami na SP na 
Portugalskem za leto 2013 podeli zlata plaketa ZŠRMS. Celotni mladinski državni reprezentanci se podeli 
nagrada v višini 150€ na člana za nakup ribiške opreme.

SKLEP:
Denisu Laboda članu ekipe RD Oradela se podeli priznanje zlata plaketa ZŠRMS za izjemen športni 
dosežek – 2. mesto na SP CIPS-m club med posamezniki.

Oba sklepa se opravi na prvem rednem zboru članov.

Ad8.
Razno

1. Glede 4. DP za ekipe RD je bil izražen pomislek na plačevanje kosil s strani Zveze – tako je bilo 
mogoče prebrati in si razlagati iz dispozicije prireditelja RD Tramontana. Vinko Mojškerc je podal 
obrazložitev in sicer, da bo Zveza plačala la morebitno razliko, ki bo nastala pri prireditelju. Ob 
pisanju tega zapisnika se že ve, da je razlika nastala v višini 224€, ki jih je Zveza že nakazala na 
TRR prireditelja, da je lahko plačal račun za kosila v celoti.

2. Vinko Mojškerc je seznanil IO, da je RD Mormora kot prireditelj DP leta 2012 – predtekmovanje še 
vedno dolžno Zvezi nakazati 262,66€

SKLEP:
RD Mormora naj nakaže na TRR Zveze 262,66€. Dolg je nastal v primeru predtekmovanja DP leta 2012.
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Predsednik se je zahvalil članom IO in vabljenim za udeležbo in aktivno sodelovanje.
Seja je bila zaključena ob 20 uri.

Zapisnik pripravil : Egon Brecelj

S spoštovanjem,
Egon BRECELJ

PREDSEDNIK
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