
 

Transakcijski račun: 10100-0034632972, Banka Koper         Davčna številka: 88747735   

 

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:  07/2014  
 

 Datum: 6.02.2014  
 
 
IZVRŠN ODBOR 
            
 Zapisnik 1. redne seje IO ZŠRMS  
              
 
 
 
 
Sestanek se je pričel ob 18 uri v prostorih ZŠRMS. 
Predsednik pozdravi vse prisotne in ugotovi sklepčnost, ki je razvidna iz liste prisotnosti. Predsednik 
predlaga dnevni red, ki je razviden iz vabila na to sejo. 
 
Člani IO so soglasno potrdili predlagani dnevni red. 
 
Ad1.  
Pregled sklepov 2. redne seje IO ZŠRMS z leta 2013 
 
1.Potrjeni so bili sklepi štirih korespondenčnih sej IO ZŠRMS. Sprejet je bil še poseben: 
 
SKLEP: 
Poimenska sestava državne reprezentance se v bodoče potrjuje izključno na rednih sejah IO ZŠRMS. 
 
2. Poročili iz 34. kongresa CIPS na Portugalskem in generalne skupščine EAA na Norveškem. 
IO ZŠRMS se je s podanimi poročili seznanil in jih jemlje na znanje. 
 
3. Ureditev prodaje dnevnih in tedenskih ribolovnih dovolilnic. 
Skrbništvo nad pogodbami s prodajnimi mesti je bilo poverjeno podjetju VIR d.o.o.. Dosedanji skrbnik 
pogodb je podal poročilo za leto 2013; poročilo je podal 7.01 2014. E – prodaja dovolilnic poteka na spletu 
http : // www. ribiškekarte.si. 
 
4. Poročili članske in mladinske reprezentance iz SP na Portugalskem. 
Obe poročili je IO ZŠRMS potrdil 
 
5. Predlog sprememb določitve sestave državne reprezentance. 
Točka je bila soglasno umaknjena iz dnevnega reda z obrazložitvijo, da se opravi obravnava predhodno na 
Tekmovalni komisiji, ker je izrazito strokovne narave. 
 
6. Predlog za podelitev priznanj in nagrad za dosežene rezultate na SP. 
Sprejeta sta bila dva sklepa. Prvi sklep se nanaša na mladinsko reprezentanco, drugi sklep na Denisa 
Laboda. Oba sklepa bosta realizirana na rednem zboru članov, ki bo 29.03.2014. 
 
7. Razno 
Zveza je pravočasno poravnala razliko v višini 224€, ki je nastala pri prireditelju RD Tramontana – 4. 
državno prvenstvo za ekipe pri pogostitvi udeležencev. 
 

Članica: 
Member: 
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Ponovno se pismeno obvesti RD Mormora, da ZŠRMS dolguje znesek 262,66€. Omenjeni dolg je nastal v 
primeru predtekmovanja DP 2012. 
 
Ad2. 
Potrditev imenovanja kapetana članske državne reprezentance. 
Predsednik Tekmovalne komisije Vinko Mojškerc pove, da je bil objavljen razpis za kapetana članske 
državne reprezentance. V odprtem roku se je pravilno prijavil Zdenko Grando. TK ja na svoji 19. redni seji 
sprejela sklep, da se za kapetana državne članske reprezentance imenuje Zdenka Granda za dobo štirih 
let. Ta sklep je TK posredovala IO ZŠRMS v potrditev. 
Po opravljeni razpravi je IO ZŠRMS sprejel naslednji: 
 
SKLEP: 
Za kapetana članske državne reprezentance se imenuje Zdenko Grando za dobo štirih let. 
 
Ob izvolitvi Zdenka Grando za kapetana članske državne reprezentance mu predsednik IO v imenu Zveze 
častita in želi vse dobro pri vodenju reprezentance. 
 
 
Na predlog Tekmovalne komisije ki ga je podal njen predsednik Vinko Mojškerc in po opravljeni razpravi, IO 
sprejme naslednji: 
 
SKLEP: 
Poimenska določitev članov državne reprezentance – člani: 
Zdenko Grando  kapetan 
Dejan Struna 
Aljoša Tomšič 
Damjan Vrhovnik 
Vinko Mojškerc 
Milorad Škrokov 
Franc Bagar  rezerva 
 
Ad3.  
Potrditev predlogov za spremembe Pravilnika o tekmovanjih v trnkarjenju in Pravilnika o sestavi 
reprezentance. 
 
Predsednik Tekmovalne komisije Vinko Mojškerc pove ,da je zelo razočaran nad odzivi RD, ki niso poslala 
svojih predstavnikov na sestanek 19. redne seje – razširjene. 
Kljub slabi udeležbi na seji TK je ta opravila poglobljeno razpravo in sprejela naslednje sklepe, ki jih da v 
potrditev IO ZŠRMS. Predlog za spremembo Pravilnika o državnih reprezentancah je podal Danilo Torej. Z 
manjšimi popravki ga je TK potrdila in ga prav tako daje v potrditev IO ZŠRMS. 
 
Vse obrazložitve in razlogi so podrobno opisani v zapisniku 19. redne seje TK. 
 
IO ZŠRMS se je podrobno seznanil z predlogi ( sklepi ) TK in izrazil zaskrbljenost ob tako slabi udeležbi na 
19. redni seji TK. Na tem sestanku naj bi prišlo do izmenjav mnenj predvsem za to, ker je bilo izraženih 
veliko predlogov in zahtev po spremembah. 
Po opravljeni razpravi je IO ZŠRMS sprejel naslednje: 
 
Velja za Pravilnik o tekmovanjih v trnkarjenju 
 
SKLEP: 

57. člen 
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Sestavu državne reprezentance za določeno tekmovanje določa strokovni organ (tekmovalna komisija, 
kapetan, trener ), ki ga je za to določila Zveza. Izbira kandidatov za reprezentanco oz. reprezentantov se 
opravi na osnovi kriterijev za vrednotenje kandidata in to: 
 

1. Rezultati ki jih je kandidat dosegel do konca tekočega koledarskega leta in predhodnih dveh let na 
DP in mednarodnih tekmovanjih. Rezultati se upoštevajo za uvrstitev na izbirno tekmovanje za 
uvrstitev v reprezentanco. To velja tudi za mladince, ki prehajajo v člansko konkurenco po 21 letih 
starosti. 

2. Športni in družbeni značaj kandidata: discipliniranost, športno prizadevanje, odnos do drugih 
članov reprezentance in socialno obnašanje ( alkoholizem, narkomanija in podobno ). 

3. Sposobnost kandidata za določeni nastop: zdravstveno stanje, trenutna fizična kondicija, 
vzdržljivost v pogojih, v katerih se bo tekmovanje izvajalo, izkušnje glede na vrsto lovnega področja 
in uporaba tekmovalne opreme. 
 

58. člen 
Na osnovi doseženih rezultatov na tekmovanjih se razvrsti kandidate na naslednji način: 

a. na državnem prvenstvu za uvrstitev od I. do X. mesta:    
I = 16, II = 13, III = 11, IV = 9, V = 7, VI = 5, VII = 4, VIII = 3, IX = 2 in X = 1 točko 

b. na mednarodnih tekmovanjih za uvrstitev od I. do XV. mesta: 
I = 20, II = 18, III = 16, IV = 14, V = 12, VI = 10, VII = 9, VIII = 8, IX = 7, X = 6, XI = 5, XII = 4, XIII = 3, 
XIV = 2, XV = 1 točko 
Katera mednarodna tekmovanja se bodo vrednotila po točki b. tega člena, bo določila tekmovalna komisija 
zveze. 
 

63. člen 
g. na tekmovanjih v lovu iz zasidranega čolna se ne točkujejo naslednje ( modre ) ribe: lokarda ali plavica, 
skuša, šnjur, sardela velika ali čepa, igla, lampuga in ugor. 
 
Velja za Pravilnik o državnih reprezentancah 
 

6. člen 
Kandidati za nastop na izbirnih tekmovanjih pridobijo pravico nastopa na podlagi 57. člena in 58. člena 
Pravilnika o tekmovanjih v trnkarjenju na morju. V primeru, da je državna reprezentanca na zadnjem SP ali 
EP osvojila prvo, drugo ali tretje mesto, se člani uvrščeni do 15 mesta ( mladinci do 10. mesta ) avtomatsko 
uvrstijo v reprezentanco za naslednje leto. Neglede na ekipno uvrstitev, se prvo, drugo ali tretje uvrščeni 
tekmovalec na zadnjem SP ali EP, avtomatsko uvrsti v reprezentanco za naslednje leto, kar velja tudi za 
mladince, ki prehajajo iz U21 v člansko konkurenco. 
 
Ad4. 
Okoljevarstveni in naravovarstveni kodeks OKS – ZŠZ  - pristopna izjava. 
 
Predsednik seznani člane IO o dospelem gradivu iz OKS ( kodeks, anketni vprašalnik in pristopna izjava ). 
Po opravljeni razpravi je IO  sprejel naslednji: 
 
SKLEP: 
Izpolni se anketni vprašalnik in podpiše pristopno izjavo. 
 
Ad5. 
Udeležba na 35. kongresu CIPS, ki bo od 3.04. do 6.04.2014 v San Marinu. 
 
Predsednik seznani IO, da bo v času med 3. in 6.04. 2014 v San Marinu 35. kongres CIPS in prosi IO, da 
se opredeli o tem vprašanju. 
Po opravljeni razpravi, je IO sprejel naslednji: 
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SKLEP: 
Predsednik ZŠRMS se udeleži na 35. kongres CIPS. 
 
Ad6. 
Javna razpisa FŠ in MIZŠ – informacija. 
 
Predsednik poda informacijo, da se je v imenu Zveze pravilno in v odprtem roku prijavil na javni razpis FŠ. 
Prijava je bila opravljena na dva programa in sicer: 
 D1 dejavnost vrhunskega športa v višini 15.000€, 
 D2 dejavnost športne vzgoje otrok usmerjenih v kakovostni vrhunski šport – programi reprezentanc 
v višini 15.000€. 
Ko pišem ta zapisnik sem se v imenu Zveze prijavil tudi na javni razpis MIZŠ, ki je bil odprt do 27.01.2014 
do 12 ure. Temu javnemu razpisu sta obvezni dve prilogi in sicer Letni program dela za leto 2014 in Letni 
finančni načrt za leto 2014. Oba dokumenta sta danes na dnevnem redu. Zveza se je prijavila na: 
 LPŠ 15a  člani v višini 10.000€ 
 LPŠ15     mladinci v višini7500€ 
Ad7. 
Letni program dela ZŠRMS za leto 2014 in Letni finančni načrt ZŠRMS za leto 2014 
 
Predsednik poda informacijo, da sta oba dokumenta potrebna kot obvezna priloga na razpis MIZŠ. Letos je 
v oba programa vnesena alternativa udeležbi na SP tudi izvedba ribiškega tabora.  
Po opravljeni razpravi in utemeljitvi potrebe po sprejetju obeh dokumentov IO sprejme naslednji: 
 
SKLEP: 
Potrdi se letni program dela ZŠRMS za leto 2014 in letni finančni načrt ZŠRMS za leto 2014. 
 
Ad8. 
Priprave na volilni redni zbor članov v letu 2014. 
 
Predsednik je člane IO seznanil s potekom volitev organov zveze. Iz gradiva je razvidno, kako bodo 
potekale volitve. 
Po obširni razpravi je IO sprejel naslednja: 
 
PRIPOROČILA: 
Predsednik pripravi kandidacijsko listo in jo pošlje vsem društvom, da do določenega roka predlagajo svoje 
kandidate za organe Zveze. Vrnjene kandidacijske liste in pripravljene volilne lističe potrebne za izvedbo 
volitev se na Zboru članov preda izvoljeni kandidacijsko-volilni komisiji, ki bo v skladu s Statutom i 
Poslovnikom o delu zbora članov opravila volitve. Novo izvoljeni predsednik ZŠRMS kot mandatar predloži 
enotno listo kandidatov za IO in pazi na sorazmerno zastopanost. 
 
Ad9. 
Razno 
Udeležba na sejmu AA turizem 
 
Predsednik seznani IO, da je prišla ponudba iz RZS, da skupno sodelujemo na sejmu AA turizem. Stojnico 
nam GR ponuja zastonj. Prav tako je na isti stojnici bil predstavljen projekt ZZRS. Vsi smo nastopali pod 
naslovom Možnosti športnega ribolova v rekah, jezerih in na morju. Sejem je trajal od srede do sobote. 
Udeleženci na sejmu so bili: 

- Egon Brecelj     Predstavitev zveze, navezovanje novih stikov, promocija……………….. 
- Danilo Torej      Predstavitev knjige Morski ribič, predstavitev morskega ribištva 
- Milan Ternav     Predstavitev opreme za športni ribolov na morju 
- Erik  Špeh         Prestavitev uspehov mladinske državne reprezentance, odnos z mladino 

Naša udeležba na sejmu je bila koristna za našo Zvezo, saj smo se vsi potrudili, da smo jo  predstavili  
širšemu občinstvu. Navezovali smo nove stike in videli bomo njihove učinke v prihodnjosti. 
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Seja IO je bila zaključena ob 20 uri. 
 
 
 
 
 
S spoštovanjem, 
 Egon BRECELJ 

PREDSEDNIK 

 


