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1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Skupne interese športnega ribolova na morju ureja in zastopa zveza z imenom: Zveza za športni ribolov
na morju Slovenije (v nadaljnjem besedilu »zveza«). Sedež zveze je v Kopru, Cesta Zore Perello Godina
3.
2. člen
Zveza je prostovoljno združenje športnih in drugih društev ter njihovih članov (v nadaljnjem besedilu člani),
ki se ukvarjajo s športnim ribolovom na morju Republike Slovenije ter sledijo skupnim ciljem in interesom
na področju naravnega okolja, voda, mladine, turizma in športa.
Zveza deluje na območju Republike Slovenije.
3. člen
Zveza je pravna oseba zasebnega prava, in je vpisana v register z zakonom določenega organa državne
uprave in ima svoj transakcijski račun.
4. člen
Zveza ima svoj znak, zastavo in pečat.
Znak ponazarja tri prekrižane ribe v morskih valovih z napisano obrobo in je srebrne barve.
Zastava je svetlo modre barve. V sredini je znak zveze v srebrni barvi. Velikost je 150 x 100 cm.
Pečat je okrogle oblike Na robu je napis “Zveza za športni ribolov na morju Slovenije”. V sredini so na
valoviti podlagi tri prekrižane ribe v obliki trikotnika. Pečat ima premer 4 cm.
5. člen
Zveza je lahko član Športne zveze Slovenije, Olimpijskega komiteja Slovenije in članica drugih sorodnih
organizacij.
6. člen
Na mednarodnem področju je član Mednarodne konfederacije CIPS, Mednarodne federacije FIPS-M in
Skupnosti za športni ribolov Alpe-Adria (SŠRAA). Lahko se včlani tudi v druge sorodne mednarodne
organizacije.
7. člen
Zveza deluje na podlagi naslednjih aktov:
1. Statuta zveze (sprejme ga Skupščina zveze)
2. Poslovnika o delu Skupščine zveze (sprejme ga Skupščina zveze)
3. Poslovnika o delu Izvršnega odbora (sprejme ga Izvršni odbor)
4. Poslovnika o delu komisij (sprejmejo ga komisije, potrdi pa Izvršni odbor)
5. Pravilnika o tekmovanjih (sprejme ga Izvršni odbor)
6. Pravilnika o delu sodniške komisije ZŠRMS (sprejme ga Sodniški zbor)
7. Pravilnika o licencah za predavatelje na področju izobraževanja sodnikov v športnem ribolovu
na morju (sprejme ga Sodniški zbor)
8. Pravilnika o licenciranju sodnikov v športnem ribolovu na morju (sprejme ga Sodniški zbor)
9. Disciplinskega pravilnika (sprejme ga Skupščina zveze)
10. Aktov mednarodnih organizacij v katere se združuje zveza (sprejme jih Izvršni odbor)
11. Pravilnika o dodeljevanju nagrad in priznanj zveze (sprejme ga Skupščina zveze)
12. Pravilnika o delu materialno-finančnega poslovanja (sprejme ga Izvršni odbor)
13. Pravilnika o državnih reprezentancah (sprejme ga Izvršni odbor)
14. Pravilnika o registraciji, prestopih tekmovalcev in odškodninah (sprejme ga Izvršni odbor)
8. člen
Delo zveze in njenih organov je javno. Zveza o svojem delu obvešča javnost:
- s tem, da so zasedanja Skupščine in drugih organov javna
- preko sredstev javnega obveščanja
- z organizacijo okrogle mize, tiskovne konference
Za zagotovitev javnosti dela in dajanja informacij je odgovoren predsednik zveze.

2. NAMEN, CILJI DELOVANJA IN NALOGE ZVEZE
9. člen
Namen delovanja zveze je uresničevanje skupnih in posebnih interesov članov ter organiziranega
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razširjanja in razvijanja športnega ribolova na morju v Republiki Sloveniji.
Cilji delovanja zveze so:
- ohranjanje narave in ribje populacije
- varstvo naravne in kulturne dediščine s področja športnega ribolova na morju
- vzgoji članov na področju ekološkega ribolova in varovanja okolja
- ohranjanje in nadaljevanje morske ribiške tradicije na Slovenskem
- enotno delovanje in nastopanje članov navzven
- zagotavljanje dodatnega financiranja za svoje delovanje iz zunanjih virov
10. člen
Naloge zveze:
1. določa tekmovalna in druga pravila svojih organov in članov.
2. koordinira in usklajuje programske aktivnosti članov zveze
3. skrbi za strokovno izpopolnjevanje in tehnično kulturo članstva (za doseganje tega cilja izdaja
strokovna in informativna glasila s področja del zveze ter skrbi za propagando)
4. organizira državna in mednarodna tekmovanja v športnem ribolovu ter določa koledar tekmovanj
5. razpisuje natečaj za določitev prireditelja državnih in mednarodnih tekmovanj
6. pospešuje in skrbi za rekreacijsko aktivnost na področju svoje dejavnosti za člane
7. skrbi za vzgojo in širitev članstva
8. sodeluje z sorodnimi organizacijami doma in v tujini
9. sodeluje z organi državne uprave, z strokovnimi in znanstvenimi institucijami doma in tujini, katerih
delo je koristno za delo zveze
10. sodeluje pri promociji in si prizadeva za priznanje statusa športnikov, vrhunskih športnikov in
drugih dejavnikov v športnem ribolovu na morju
11. sodeluje in vpliva pri izdelavi zakonskih predpisov za športni ribolov na morju in osnov za ekološko
zaščito in kontrolo na morju, programe poribljavanja in vključevanje članov v te dejavnosti
12. določa roke in vsebino poročil, ki so jih društva dolžna dostaviti zvezi o svojem delu, izvedbi
tekmovanj, doseženih rezultatih, planov dela in finančnih planov za izvedbo
13. zastopa člane v zadevah skupnega pomena
14. v sodelovanju z društvi pripravlja strokovne podlage in organizira delo z mladimi ribiči
15. pripravlja programe strokovnega usposabljanja vse strokovnih delavcev v ribiškem športu ter
organizira usposabljanje in preverjanje znanja
16. v sodelovanju z društvi vodi evidenco o svojih članih, prejemnikih priznanj, poročil o ulovu,
preverjanjih znanj in strokovnih usposabljanj
17. izvaja ustrezne postopke in ukrepe za pridobitev finančnih sredstev za izvajanje dejavnosti zveze
iz naslova državnih in evropskih sredstev
18. opravlja druge naloge, ki so opredeljene v letnem programu dela
Naloge, ki jih zveza izvaja v širšem interesu iz dodatno pridobljenih finančnih sredstev:
- naloge s področja varovanja obalnega pasu, vodnega dna ter vodnega življa
- podpora raziskavam s področja športnega ribolova na morju
- promocija turističnega ribolova doma in v tujini
- vse pridobitne dejavnosti (sponzorske storitve, oglaševanje, založništvo, organizacija kampov in
taborov…) opravlja pod pogoji in v skladu z zakonom, vendar le v obsegu, potrebnem za uresničevanje
namena in ciljev, oz. za opravljanje nepridobitne dejavnosti, katerih dosežek zagotavlja boljšo
izkoriščenost osnovnih sredstev ter delovanje zveze.

3. ČLANSTVO
11. člen
Zveza je zveza ribiških društev, organiziranih skladno z Zakonom o društvih. Članstvo v zvezi je
prostovoljno. Član zveze lahko postanejo društva ter njihovi člani, ki se ukvarjajo z športnim ribolovom na
morju.
Društvo postane član zveze z pristopno izjavo in sprejemom Statuta zveze in ostalih aktov zveze ter z
predložitvijo sklepa občnega zbora društva, da želi postati član. Zveza vsakemu članu podeli člansko
izkaznico ob vplačani letni članarini.
Sprejem v članstvo zveze potrdi Skupščina na predlog Izvršnega odbora.

IZREDNO ČLANSTVO
Člani zveze so lahko tudi druga društva, ki ne izpolnjujejo osnovnih pogojev za rednega člana,
gospodarske družba, negospodarske organizacije ter posamezniki, katerih dejavnost je povezana s
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športnim ribolovom na morju ob pogojih, da:
- izrazijo željo in pripravljenost, da se včlanijo v zvezo
- plačujejo članarino po sklepih Izvršnega odbora
- se zavežejo, da bodo spoštovali Statut in druge splošne akte zveze
Izreden član je lahko tudi posameznik, ki nima možnosti ali se ne želi včlaniti v društvo.
Izredni člani imajo vse pravice in dolžnosti kot ostali člani zveze, z edino izjemo, da nimajo aktivne volilne
pravice.
Izredno članstvo se pridobi s sklepom Skupščine ZŠRMS.
12. člen
Pravice članov zveze so naslednje:
1. da odločajo o vstopanju in izstopanju iz zveze
2. da preko svojih organov in predstavnikov sodelujejo pri delu organov zveze
3. da dajejo svoje mnenje pred sprejemanjem odločitev, za katere sta pristojna Skupščina in Izvršni
odbor
4. da seznanjajo zvezo o svojih problemih in potrebami ter, da dobivajo od nje strokovno in
organizacijsko pomoč
5. da predlagajo obravnavanje vprašanj skupnega interesa
6. da imajo vpogled v delo vseh organov zveze
7. da sprožijo vprašanje odgovornosti članov organov zveze
8. da samostojno odločajo o včlanjevanju v druge organizacije, če to ni v nasprotju z interesi zveze
9. da delegirajo svoje člane v organe zveze
10. posamezni član društva ki želi uveljavljati ugodnosti, ki jih ima društvo, kot član zveze, to uveljavlja
z izkaznico zveze
11. da volijo in so izvoljeni v organe zveze preko svojih delegatov
12. prenehanje članstva je lahko z izstopom, z izključitvijo
13. člen
Člani zveze imajo naslednje obveznosti:
1. da upoštevajo določila Statuta in druge splošne akte ter druge sklepe organov zveze
2. da prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog zveze
3. da sodelujejo z drugimi organizacijami za kvaliteten razvoj športnega ribolova na morju
4. da združujejo sredstva za uresničevanje skupno dogovorjenih nalog

4. ORGANIZIRANOST ZVEZE
14. člen
Zveza je organizirana preko društev in delovnih teles.
Organi zveze so:
1. Skupščina
2. Izvršni odbor
3. Nadzorni odbor
4. Disciplinsko razsodišče
5. Sodniški zbor
Stalne komisije so:
1. Tekmovalna komisija
2. Sodniška komisija
Člani organov in funkcionarji za svoje delo odgovarjajo Skupščini. Delegati pa so za svoje delo odgovorni
zvezi in društvu, ki jih je izvolilo.

4.1. SKUPŠČINA
15. člen
Skupščina je najvišji organ zveze. Skupščina je lahko redna ali izredna. Delo Skupščine je javno.
16. člen
Skupščina se sestaja po potrebi, vendar najmanj enkrat letno.
Redno Skupščino sklicuje predsednik zveze najmanj 14 dni pred dnevom sklica z objavo dnevnega reda.
Skupščino odpre predsednik zveze in predlaga sprejem poslovnika o delu Skupščine.
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Na sejo Skupščine se vabi udeležence skladno z določili poslovnika, ki opredeljuje tudi glasovalne pravice
in pravico do razprave brez glasovalnih pravic.
17. člen
Skupščino sestavljajo delegati društev članov zveze. Vsako društvo včlanjeno v zvezo ima na Skupščini tri
delegate, poleg tega pa še enega delegata na vsakih dopolnjenih 50 članov društva. Točno število
delegatov posameznih društev objavi Izvršni odbor, ko skliče Skupščino. Število se določi na osnovi
prodanih letnih ribolovnih dovolilnic.
18. člen
Skupščina je sklepčna, če je navzočih več kot dve tretjini delegatov, ki hkrati predstavljajo dve tretjini
včlanjenih društev. Skupščina sprejema odločitve z glasovanjem in sicer z večino navzočih delegatov,
razen o prenehanju delovanja zveze, za kar je potrebna dvotretjinska večina vseh delegatov. Če
skupščina ni sklepčna se zasedanje odloži za 15 minut. Po preteku tega časa je skupščina sklepčna, če je
prisotnih najmanj 1/4 delegatov društev, ki imajo volilno pravico in pravico glasovanja. Način glasovanja
se opredeli s poslovnikom o delu Skupščine. Način glasovanja določi skupščina na samem zasedanju
19. člen
Člani organov zveze na Skupščini ne morejo glasovati, kadar se odloča o njihovi razrešitvi in kadar se
ocenjuje njihovo delo.
V članstvo komisij, ki opravljajo preverjanje in preglede pooblastil za Skupščino ne smejo biti izbrani člani
iz vrst kandidatov za imenovanja.
Stroške za delegate na Skupščini nosijo posamezna društva.

4.1.1.

Redna Skupščina

20. člen
Redna Skupščina:
1. sprejema Statut zveze ter njegove spremembe in dopolnila
2. odloča o vseh vprašanjih, ki so splošnega pomena za razvoj športnega ribolova na morju v
Republiki Sloveniji.
3. sprejema poslovnik o delu Skupščine
4. sprejema pravilnike zveze
5. sprejema delovni program zveze, finančni načrt in zaključni račun
6. voli predsednika, podpredsednika in organe zveze
7. odloča o prenehanju zveze
8. odloča o sprejemu in izključitvi društev iz zveze
9. sprejema poročila organov zveze ter o njih razpravlja in sklepa
10. odloča o prošnjah in pritožbah, vloženih v smislu Statuta in drugih splošnih aktih zveze
11. odloča o včlanjevanju zveze v druge organizacije
12. odloča o včlanjevanju zveze v mednarodne organizacije
13. na predlog Izvršnega odbora odloča o odpoklicu organov zveze
14. odloča na drugi stopnji zoper odločitve o pravicah in obveznostih članov
15. sklepa o razrešitvi predsednika, podpredsednika in organov zveze po poteku mandata

4.1.2.

Izredna Skupščina

21. člen
Izredna Skupščina se skliče:
1. po sklepu Izvršnega odbora
2. na zahtevo Nadzornega odbora
3. na zahtevo najmanj ene tretjine članov zveze
22. člen
Izredno Skupščino mora sklicati predsednik zveze najkasneje v 30 dneh od prejema pisnega zahtevka, in
najmanj 14 dni pred zasedanjem. Če ne skliče izredne Skupščine v navedenem roku, jo skliče
predlagatelj, ki tudi predloži dnevni red.
Izredna Skupščina sklepa le o vprašanjih, zaradi katerih je bila sklicana.
Izredna Skupščina je sklepčna, če je navzočih več kot dve tretjini delegatov.
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4.2.

IZVRŠNI ODBOR

23. člen
Delo med obema Skupščinama opravlja Izvršni odbor, katerega na predlog društev potrdi ali voli
Skupščina izmed kandidatov. Mandatna doba članov traja štiri leta. Člani Izvršnega odbora so lahko
izvoljeni večkrat zaporedoma. Za svoje delo odgovarjajo Skupščini.
24. člen
Izvršni odbor sestavlja devet (9) članov: predsednik, dva podpredsednika in 6 članov. Predstavnike v
Izvršnem odboru se izbira izmed vseh članic zveze (društva). Na zahtevo Skupščine se lahko poveča
število članov do največ 16 oz. kot je društev včlanjenih v zvezi in, v kolikor Skupščina oceni racionalnost
takšnega predloga za delovanje zveze in Izvršnega odbora. V primeru, da je število članov Izvršnega
odbora parno, se predsednik Izvršnega odbora ne šteje kot predstavnik svojega društva. Pri neparnem
številu članov Izvršnega odbora pa je tudi predsednik Izvršnega odbora predstavnik svojega društva.
Skupščina daje možnost društvom samostojne zamenjave članov imenovanih v organe zveze in
predsednika, če ti več ne morejo opravljati svojih funkcij (razrešitev, bolezen, smrt…ipd.) ter soglaša, da
se jim ob udeležbi na prvi seji organov potrdijo tudi glasovalne pravice.
Za tekoče delo zveze in Izvršnega odbora se imenuje strokovna služba, ki jo sestavljajo štirje člani ter
poslovni sekretar in skrbnik premoženja. Za svoje delo so odgovorni Izvršnemu odboru. O njihovi pomoči
in angažiranju ter predlogih za nagrajevanje neposredno odločata (v soglasju Izvršnega odbora) oba
podpredsednika ter pri pripravah gradiv za delo Izvršnega odbora in v pomoč ostalim organom in
komisijam zveze.
25. člen
Naloge Izvršnega odbora so:
1. sprejem poslovnika dela Izvršnega odbora
2. uresničevanje sklepov Skupščine (program dela)
3. imenuje tekmovalno komisijo in strokovne službe
4. na predlog tekmovalne komisije potrdi koledar tekmovanj in sodelovanje na mednarodnih
tekmovanjih
5. na predlog tekmovalne komisije imenuje kapetane reprezentanc za posamezne discipline
6. da uresničuje določila Statuta
7. sklepa pogodbe o medsebojnih pravicah, obveznostih in odgovornostih med zvezo in strokovno
službo (če obstaja)
8. po potrebi sprejema rebalans finančnega plana
9. pripravlja predlog finančnega plana in ostala gradiva za letno Skupščino
10. Skupščini predlaga spremembe in dopolnila Statuta zveze
11. poroča Skupščini o svojem delu
12. določa letno članarino za člane zveze
13. na predlog tekmovalne komisije določa zgornjo mejo kotizacije za posamezno tekmovanje
14. obravnava poročila o delu organov zveze
15. Skupščini predlaga podelitev priznanj in nagrade posameznikom in društvom
16. tolmači Statut, sklepe in druge akte
17. sprejema nove člane
18. pripravi predlog drugih izvedbenih aktov zveze
26. člen
Izvršni odbor se sestaja po potrebi, vendar najmanj štirikrat letno. Seje sklicuje in vodi predsednik v
njegovi odsotnosti pa eden od podpredsednikov.
Izvršni odbor je sklepčen, če je na seji navzočih več kot polovica članov.
Izvršni odbor sprejema odločitve praviloma soglasno. V primeru, da to ni možno odloča z glasovanjem in
sicer z večino glasov prisotnih članov, razen o predlogu letnega programa dela, finančnega načrta in
zaključnega računa, za kar je potrebna več kot polovica glasov vseh članov.
Z namenom uspešnejšega delovanja zveze ter tekočega reševanja problematike se na sejo Izvršnega
odbora vabijo predsedniki komisij in odborov (Nadzornega odbora, Disciplinskega razsodišča, Sodniškega
zbora in Tekmovalne komisije) ter mladinski in članski kapetani reprezentanc.
V delo Izvršnega odbora vabiti predstavnika pokroviteljev, ki ga izmed sebe izberejo predstavniki
sponzorjev zveze.
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4.2.1.

Predsednik

27. člen
Predsednik zveze je obenem predsednik Izvršnega odbora. Predsednika zveze zamenjuje eden od
podpredsednikov. Volijo se na letni volilni Skupščini.
Predsednik izvršuje naloge predvidene z Statutom, Poslovnikom skupščine, Poslovnikom Izvršnega
odbora ter zastopa zvezo proti tretji osebi, kakor tudi navzven pred institucijami v domovini in
mednarodnih organih, kjer predstavlja zvezo (in ne kot kandidat za funkcijo v kateri izmed njih).
Za svoje delo je odgovoren Skupščini in Izvršnem odboru.
V izjemnih primerih lahko predsednik ob soglasju ostalih članov (oblika korespondenčne seje) sprejme
odločitve, ki so sicer v pristojnosti Izvršnega odbora. Ob pozitivni potrditvi odločitev pisno overiti na njegovi
prvi naslednji seji.
Mandat predsednika traja štiri leta in je lahko večkrat zapored izvoljen.
Predsednik je posebej zadolžen za sledeče naloge:
1. sklicuje Skupščino
2. sklicuje in vodi Izvršni odbor
3. podpisuje akte in sklepe Skupščine in Izvršnega odbora
4. je odredbodajalec za izvrševanje finančnega načrta zveze
5. zastopa zvezo v premoženjskih zadevah in drugih pravnih poslih
6. odgovarja za zakonitost dela zveze
7. odgovarja za zagotovitev javnosti dela zveze
8. odgovarja za uresničevanje sklepov Skupščine in Izvršnega odbora
9. nadzira pravilnost dela strokovne službe (če ta obstaja)
10. opravlja druge naloge, ki mu jih poverita Skupščina in Izvršni odbor

4.2.2.

Podpredsednika

28. člen
Podpredsednika zveze sta obenem podpredsednika Izvršnega odbora in zamenjujeta predsednika, ko je
ta odsoten.
Podpredsednika sta posebej zadolžena za sledeče naloge:
1. pripravljata material za Skupščino in Izvršni odbor
2. vodita zapisnik Izvršnega odbora
3. opravljata druge naloge, ki mu jih poverita Skupščina in Izvršni odbor

4.3. NADZORNI ODBOR
29. člen
Nadzorni odbor je sestavljen iz dveh članov in predsednika, ki jih voli Skupščina. Članstvo v Nadzornem
odboru je nezdružljivo s funkcijo v drugi organih zveze in ne morejo biti delegati Skupščine.
Mandat članov Nadzornega odbora traja štiri leta. Nihče ne more biti voljen v Nadzorni odbor več kot dva
mandata zapored.
Nadzorni odbor spremlja delovanje zveze, nadzoruje finančno in materialno poslovanje ter o svojih
ugotovitvah in sklepih poroča Skupščini, po potrebi pa tudi Izvršnem odboru. Sklepe sprejema veljavno, če
za sklep glasujeta vsaj dva člana s tem da so prisotni vsi trije člani. Odbor za svoje delo odgovarja
Skupščini.

4.4. DISCIPLINSKO RAZSODIŠČE
30. člen
Disciplinsko razsodišče sestavljajo predsednik, dva člana in dva namestnika člana, ki jih voli Skupščina.
Enega izmed članov razsodišče izvoli za podpredsednika.
Disciplinsko razsodišče opravlja svoje dolžnosti v skladu z disciplinskim pravilnikom zveze in drugimi
splošnimi akti zveze. Disciplinsko razsodišče je za svoje delo odgovorno Skupščini. Mandat članov
disciplinskega razsodišča traja štiri leta.
Disciplinsko razsodišče obravnava kršitve članov organov, funkcionarjev in članov zveze in izreka
disciplinske ukrepe.
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4.5. SODNIŠKI ZBOR
31. člen
Sodniški zbor sestavljajo vsi sodniki registrirani pri zvezi.
Sodniški zbor za svoje delo ima sodniško komisijo.
Sodniški zbor za svoje delo odgovarja in pisno poroča Skupščini zveze.

4.6. KOMISIJE
32. člen
Zveza ima dve stalni komisiji in ti sta:
- tekmovalna komisija
- sodniška komisija

4.6.1.

Tekmovalna komisija

33. člen
Tekmovalno komisijo sestavljajo predsednik in 4 člani. Mandat komisije je štiri leta.
Predsednika voli Izvršni odbor na predlog članov. Ostali 4 člani komisije so člani Izvršnega odbora, ki so
zadolženi za posamezno tekmovalno disciplino.
34. člen
Tekmovalna komisija opravlja naslednje naloge:
1. izdela poslovnik o svojem delu
2. izdela, dopolnjuje, predlaga spremembe pravilnika o tekmovanjih
3. izdela, dopolnjuje, predlaga spremembe pravilnika o državnih reprezentancah
4. predlaga kapetane posameznih tekmovalnih disciplin
5. predlaga koledar tekmovanj
6. predlaga nastop reprezentance po posameznih disciplinah na tekmovanjih po koledarju FIPS-M in
na ostalih tekmovanjih
7. sestavi predlog finančnega plana za svoje delovanje
8. predlaga plan dela za naslednje leto
9. imenuje reprezentanco za tekoče leto v skladu z določili Pravilnika o tekmovanjih
10. izdela poročilo o svojem delu za preteklo leto
11. sprejema in odloča o registracijah v skladu s pravilnikom o registracijah, prestopih tekmovalcev in
odškodninah

4.6.1.1. Reprezentance in kapetani reprezentanc
35. člen
A. Reprezentanca
Reprezentance v športnem ribolovu na morju zveze predstavljajo slovensko morsko športno ribištvo doma
in v tujini.
Udeležba in nastopanje za državno reprezentanco Slovenije je največja čast za vsakega športnika in
športnico, ki se ukvarja s športnim ribolovom na morju.
Naloga vseh športnikov in športnic, članov reprezentanc je, da storijo vse kar je v njihovi moči za čim
boljši uspeh. Obveznosti in pravice reprezentantov se opredelijo s posebno listino, s katero morajo biti
seznanjeni in jo morajo podpisati vsi reprezentanti. Medsebojne dolžnosti in pravice med tekmovalci in
zvezo urejajo posebne individualne pogodbe za katere izvajanje so odgovorni kapetani.
Obveznosti in pravice ter vsa nadomestila za spremljevalno osebje reprezentanc se urejajo s sklepom
Izvršnega odbora skladno z veljavnimi predpisi na področju športne in finančne zakonodaje ter
namembnostjo in višino dodeljenih sredstev.
Izvršni odbor zveze in vodstva reprezentanc morajo skrbeti za uspešno delovanje reprezentanc.
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B. Kapetan reprezentance
Kapetana reprezentance za posamezno disciplino imenuje Izvršni odbor na predlog tekmovalne komisije.
Kapetan mora obvladati tekoče najmanj enega od treh uradnih jezikov FIPS-M, ki so: angleščina,
francoščina in nemščina.
Kapetan reprezentance si izbere svojega pomočnika – trenerja in izvršuje naloge, ki so opredeljene v
pravilniku o reprezentancah.
Naloge kapetana so naslednje:
1. pripravi program dela reprezentance za tekoče leto (potrdi ga tekmovalna komisija)
2. temeljito poznavanje domačih in mednarodnih pravil
3. ocenjuje delo in ostale lastnosti posameznega člana reprezentance (poroča tekmovalni komisiji)
4. na osnovi ocene predlaga tekmovalni komisiji zamenjavo posameznega člana reprezentance
5. med tekmovanjem lahko zamenja tekmovalca in o zamenjavi poroča tekmovalni komisiji
6. poroča tekmovalni komisiji o svojem delu
7. pisno poroča o nastopu reprezentance, tekmovanju in doseženih rezultatih
8. sestavi finančni plan za posamezno tekmovanje
9. sodeluje pri iskanju finančnih sredstev
10. sestavi letno poročilo

4.6.2.

Sodniška komisija

36. člen
Komisija ima predsednika in 4 člane. Predsednika in člane voli sodniški zbor. Mandat komisije je štiri leta
Komisija je sklepčna, če je na seji navzočih več kot polovica članov. Za svoje delo je odgovorna
sodniškem zboru.
Komisija ima naslednje naloge:
1. izdela pravilnik o svojem delu
2. razpiše termine sodniških izpitov
3. sestavi program vsebine za opravljanje sodniških izpitov
4. opravlja sodniške izpite po veljavni zakonodaji in pravilih zveze
5. imenuje izpitno komisijo
6. izdaja diplomo o opravljenem izpitu
7. vodi register sodnikov
8. imenuje glavnega sodnika za državna prvenstva (na zahtevo organizatorja)
9. imenuje pomožne sodnike za državna prvenstva (na zahtevo prireditelja)
10. imenuje glavnega in pomožne sodnike za vsa druga tekmovanja katerih organizator je zveza
11. poda letno poročilo o svojem delu sodniškemu zboru
Stroške izpitov (honorarji, diplome, ostali administrativni stroški) krijejo društva proporcionalno po
prijavljenih kandidatih.
4.6.3. Zbor trenerjev športnega ribolova na morju
37. člen
Zbor trenerjev je stanovska strokovna organizacija, ki deluje v okviru zveze. V njo so na prostovoljni
osnovi povezani vsi strokovni delavci (prej mentorji in vaditelji) pod enotnim nazivom - trenerji.
Zbor trenerjev predvsem skrbi za čim večjo strokovno usposobljenost svojih članov in v ta namen
organizira strokovne posvete in seminarje. Zbor trenerjev sprejema svoja pravila delovanja, ki morajo biti v
skladu s statutom zveze. Zbor trenerjev opredeli način strokovnega usposabljanja ter preverjanja znanja.
Pred sprejemom pravil mora na njihovo vsebino dati soglasje Izvršni odbor zveze.

5. FINANČNO - MATERIALNO POSLOVANJE
38. člen
Zveza posluje po obstoječih predpisih o finančno-materialnem poslovanju.
Zveza ima svoj transakcijski račun.

39. člen
Podpisniki finančnih dokumentov so:
- predsednik zveze
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- podpredsednika zveze
Odredbodajalec za izvajanje finančnega načrta je predsednik zveze.
40. člen
Finančna sredstva zveze so:
- članarina in drugi prispevki članov
- dotacije zvez
- sredstva, ki jih zveza prejema na osnovi pogodb, sporazumov ter dogovorov z drugimi organi in
organizacijami
- dohodki od lastne dejavnosti in storitev po pogodbah
- razni drugi dohodki
41. člen
Javnost finančno-materialnega poslovanja se zagotavlja s pravico članov zveze do vpogleda v finančnomaterialno dokumentacijo.
42. člen
Financiranje članov organov Zveze
Člani organov zveze, ki jim stroške krije zveza:
- člani Izvršnega odbora
- člani tekmovalne komisije
- nadzorni odbor
- disciplinsko razsodišče
- sodniška komisija
Člani organov zveze, ki jim stroške krijejo društva:
- delegati na Skupščini
- sodniški zbor
Za uspešnejše delovanje in gmotno stanje zveze se organizira sklad pokroviteljev in z ustreznimi akti
določijo pravila njihovega delovanja. Pridobljena sredstva zveze se namenijo za delovanje zveze in njenih
organov ter predvsem za priprave in opremljanje reprezentanc, strokovnega usposabljanja in pridobivanja
mladih tekmovalcev, pomoči organizatorjem tekmovanj na nivoju zveze ter izobraževanju strokovnih
delavcev.

6. PREHODNE IN DOKONČNE DOLOČBE
43. člen
Sklep o prenehanju zveze sprejme Skupščina. Za veljavnost takega sklepa je potrebno, da je na skupščini
navzočih najmanj dve tretjini delegatov in, da je za tak sklep glasovalo najmanj dve tretjini upravičenih
delegatov.
Delo zveze lahko preneha po odločitvi pristojnega upravnega organa o prepovedi dela. Delo zveze
preneha, če članstvo zveze pade pod 3 člana.
V primeru prenehanja delovanja zveze premoženje preide v last članov zveze po višini njihovih prispevkov
zvezi.
44. člen
Vse spremembe in dopolnitve tega statuta in drugih se sprejema na način in po postopku, ki je določen za
njihov sprejem.
45. člen
Ta Statut začne veljati, ko ga sprejme Skupščina zveze.
46. člen
Statut je bil sprejet na ustanovni Skupščini zveze za športni ribolov na morju Slovenije dne 09.04.1994 v
Portorožu. Spremembe Statuta so bile sprejete na Skupščini zveze za športni ribolov na morju Slovenije
dne 12.04.1997.
Spremembe Statuta Zveze za športni ribolov so bile sprejete na redni seji Skupščini Zveze za športni
ribolov Slovenije dne 12.04.2008.
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Spremembe Statuta Zveze za športni ribolov so bile sprejete na redni seji Skupščini Zveze za športni
ribolov Slovenije dne 04.04.2009.

Aleksander ŠKRABAN
Predsednik
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