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Uvod
Nekatere naloge opredeljene v strategiji delovanja Zveze za športni ribolov na morju Slovenije (ZŠRMS) v preteklosti
niso bile realizirane in so ostala obveznost v realizaciji za prihodnje obdobje. Za potrebno strategijo glede na
spremembe tako športne kot družbene zakonodaje se je potrebno prilagoditi današnjim dejanskim razmeram in
izkazanim potrebam. Racionalno obnašanje skladno s potrebami, ki jih narekuje šport in športna zakonodaja ter
ostale potrebe zagotavljanja tekočega in uspešnega delovanja ZŠRMS ter zagotavljanja materialne in finančne
podlage zahtevata načrtovanje obveznosti za sezono 2009 in potrebe natančne opredelitve temeljnih usmeritev na
področju delovanja ZŠRMS in sicer v naslednjih nalogah, ki so opredeljene tudi v osnutku novega Statuta in sicer:
Namen delovanja ZŠRMS je uresničevanje skupnih in posebnih interesov članov ter organiziranega razširjanja in
razvijanja športnega ribolova na morju v Republiki Sloveniji.
Cilji delovanja ZŠRMS 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.
Naloge ZŠRMS opredeljene v Statutu so, da določa tekmovalna in druga pravila svojih organov in članov, koordinira
in usklajuje programske aktivnosti članov zveze, 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), organizira
državna in mednarodna tekmovanja v športnem ribolovu ter določa koledar tekmovanj, razpisuje natečaj za določitev
prireditelja državnih in mednarodnih tekmovanj, pospešuje in skrbi za rekreacijsko aktivnost na področju svoje
dejavnosti za člane, skrbi za vzgojo in širitev članstva, sodeluje z sorodnimi organizacijami doma in v tujini, sodeluje z
organi državne uprave, z strokovnimi in znanstvenimi institucijami doma in tujini, katerih delo je koristno za delo
zveze, sodeluje pri promociji in si prizadeva za priznanje statusa športnikov, vrhunskih športnikov in drugih
dejavnikov v športnem ribolovu na morju, 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, 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, zastopa člane v zadevah skupnega pomena, v
sodelovanju z društvi pripravlja strokovne podlage in organizira delo z mladimi ribiči, pripravlja programe strokovnega
usposabljanja vse strokovnih delavcev v ribiškem športu ter organizira usposabljanje in preverjanje znanja, v
sodelovanju z društvi vodi evidenco o svojih članih, prejemnikih priznanj, poročil o ulovu, preverjanjih znanj in
strokovnih usposabljanj, izvaja ustrezne postopke in ukrepe za pridobitev finančnih sredstev za izvajanje dejavnosti
zveze iz naslova državnih in evropskih sredstev ter opravlja druge naloge, ki so opredeljene v letnem programu dela.
Naloge, ki jih ZŠRMS izvaja v širšem interesu iz dodatno pridobljenih finančnih sredstev so 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.

Program dela ZŠRMS za leto 2009
1. Poglavitni poudarki
- ureditev dokumentacije ZŠRMS skladno z določili Statuta ZŠRMS ter domačo in mednarodno zakonodajo na
področju športnega ribolova
- opravljanje nalog skladno s sklenjeno koncesijsko pogodbo o ribolovnih dovoljenjih
- izdelava programa priprav in nastopov članske in mladinske reprezentance, dopolnitev strokovnega štaba
članske reprezentance, ocena kriterijev za izbor v reprezentanco
- izdelava programa načrtnega pridobivanja novih članov s poudarkom na pridobivanju predvsem mladih, obiski in
predstavitve v šolah
- izdelava programa strokovnega usposabljanja in licenčnega izobraževanje mentorjev, trenerjev
- proučitev in izdelava programa ustanovitve panožne športne šole
- izdelava programa strokovnega usposabljanja in licenčnega izobraževanje sodnikov za domača in mednarodna
tekmovanja; ureditev nazivov in rangov sodnikov
- izdelava celovitega tekmovalnega koledarja ter dogovor društev o udeležbi na mednarodnih tekmovanjih
- dolgoročna zagotovitev poslovnih prostorov ZŠRMS; dogovor o hišnem redu ter o načinu uporabe materialnih
sredstev s katerimi razpolaga ZŠRMS
- priprava programa skupinskega vključevanja ZŠRMS in društev v ekoloških akcijah
- priprava programa sodelovanja s turističnimi organizacijami in hoteli v ponudbi športnega ribolova in
usposabljanja za ribolov

2. Skupno delovanje na nacionalni ravni
- sodelovanje z OKS, MŠŠ, Fundacijo, Min. za KGP, Min. za okolje in prostor, Zavodom za ribištvo, MNZ,
Pomorsko policijo, Luško kapitanijo, Biološko postajo, Ribiško zvezo Slovenije, obalnimi občinami, sponzorji,
vključevanji v ekoloških in humanitarnih akcijah ter turističnih ponudbah, ostalimi organizacijami iz ribolovnega
področja
3. Sodelovanje na področju stroke
- sodelovanje z OKS, CIPS, FIPS-M, SŠRAJ, ostalimi ribiškimi nacionalnimi zvezami, Fakulteto za šport, Inštitutom
za šport, društvi in klubi, razvijanje pogojev za izobraževanje strokovnih delavcev in panožnih športnih šol
4. Povezovanje športa na lokalni ravni ter pokrivanje sivih lis oz. področij, kjer ni društev za športni ribolov na morju
5. Intenzivno mednarodno vključevanje in sodelovanje z
- CIPS, FIPS-M, SŠRAA, vsemi nacionalnimi zvezami za športni ribolov, tujimi društvi in klubi ter organizatorji
ribiških tekmovanj in prireditev, športnimi inštituti, evropskimi skladi

Poudarki pri delu
1. Priprave reprezentanc na domača in mednarodna tekmovanja
2. Vrhunski šport; delo s športniki in strokovnimi športnimi delavci
3. Marketing, skupni projekti zveze in odborov
4. Šport za vse, koordinacija z organi OKS in turističnimi subjekti
5. Mednarodno sodelovanje, projekti CIPS in FIPS-M, SŠRAA in EU
6. Poglobitev delovanja in stikov s članicami zveze in javnostmi
7. Ureditev delovanja strokovne službe zveze; priprava in ureditev skladno z določili novega Statuta
8. Nadaljevanje posodobitev komunikacijskih poti zveze do članic zveze

Glavne naloge
1. Zakonodaja; sodelovanje pri spremembah
- športne, statusne in finančne zakonodaje
2. Sodelovanje s članicami zveze
- nudenje kvalitetnih storitev in pomoči članicam preko svetovnega spleta in osebno
- delo s športniki in športnimi funkcionarji
- tesnejša povezava s članicami zveze
- priprava programa delovanja vseh komisij v sestavu zveze
3. Izdelava strategije razvoja športnega ribolova na morju
- analiza stanja društvih, odborih in dopolnitev programskih stališč
4. Mednarodna uveljavitev in sodelovanje pri projektih CIPS in FIPS-M, SŠRAA in EU

Posebni projekti
1. Skrb za razvoj društev
- uveljavitev sprejetih sklepov Izvršnega odbora za pridobivanje novih članov
- izdelava strateškega programa razvoja in delovanja ZŠRMS
- izdelava programa skupnih priprav vrhunskih in perspektivnih športnikov
- izdelava programa strokovnega usposabljanja in licenčnega izobraževanja
- zagotovitev rednega strokovnega usposabljanja športnikov in športnih funkcionarjev
- priprava projekta ustanovitve panožnega športnega centra
2. Izdelava programa dela in razvoja celotnega športnega ribolova na morju
- postavitev in uveljavitev delovanja strokovnega sveta
- sodelovanje s fakulteto za šport, inštitutom za šport ter muzejem za šport
3. Marketinške dejavnosti zveze pri trženju v športu
- uveljavitev delovanja ribiškega sponzorskega sklada za skupne naloge s pokrovitelji
- trženje programa zveze in njenih članic, širitev ugodnosti za članice
- pridobivanje domačih in tujih partnerjev

Pomembni dogodki
1. Mednarodna klubska tekmovanja in druge prireditev ZŠRMS 2009 v Sloveniji
2. Državna prvenstva in pokalna tekmovanja
3. Evropska in svetovna prvenstva po koledarju CIPS in FIPS-M, SŠRAJ
4. Licenčno izobraževanje strok. delavcev ter podelitev priznanj ZŠRMS za uspešno delo (november)
5. Večer najboljših športnih ribičev na morju – podelitev priznanj najboljšim športnikom posameznikom, društvom in
športnim delavcem (november)

6. Sodelovanje na prireditvi »Športnik leta« (december)

Finančno načrtovanje
1. Finančno področje
- zagotavljanje stabilnosti virov financiranja zveze in posodobitev finančnega poslovanja
- realno planiranje potrebnih sredstev za delovanje odborov in komisij, reprezentance
- zagotavljanje sredstev iz javnih virov ter priprava ustreznih programov
2. Marketing in lastna dejavnost
3. Realizacija obveznosti iz področja dodeljene koncesije za prodajo ribolovnih dovolilnic
4. Zagotavljanje ažurnosti iz naslova vseh pogodbenih razmerij ZŠRMS

Sklepno
Ureditev vseh vprašanj in nalog, ki niso bila urejena v preteklosti
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