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IZVRŠNI ODBOR

Datum: 26.03.2010

Zapisnik št. 1/10
1. seje Izvršnega odbora ZŠRMS v letu 2010 z dne 19.03.2010,
ki je bila v prostorih ZŠRMS, dvorana Bonifika, Cesta Zore Perello Godina 3, v Kopru.

Pričetek: 18.05
Prisotni:
g. Babič, g. Čater, g. Grando, g. Jagrič, g. Mauer, g. Torej, g. Škraban
Opravičili so se: g. Bagar, g. Melinc
Ostali vabljeni: g. Furlan, g. Marinšek,
Opravičili so se: g. Bizjak, g. Mojškerc, ga. Medved
Niso se opravičili: g. Pucihar
Predsednik ZŠRMS g. Škraban pozdravi navzoče, pojasni razlog sklica. Opravi oceno prisotnosti in
predlaga dnevni red.
Predlagan je bil naslednji dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 5. redne seje IO
2. Obravnava Analize dela reprezentanc ter predloga za imenovanje vodstev reprezentanc
3. Poročilo o finančnem poslovanju, prodaji ribolovnih dovolilnic
4. Obravnava in potrditev manjkajočih dokumentov poslovodenja zveze
5. Pregled opravljenih nalog in zadolžitev komisij, potrditev strokovnih usposabljanj
6. Razno
- priprava na volilni Zbor članov
- sestanek s predsedniki društev
- razpisi (poročilo)

Ad 1
Potrditev zapisnika 5. redne seje IO
Zapisnik po seji je bil posredovan po dogovorjenih merilih in priloženimi pregledi sklepov in zaključkov
sprejetih na seji. Pripomb na dogovorjen rok po seji ni bilo.
Predsednik navede podelitev priznanja za g. Lobodo ter doda, da pripomb na SOPS in ZMR s strani
društev ni bilo.
Na podlagi podanih gradiv je bil sprejet naslednji
Sklep št. 1/1-1:
1. Zapisnik 5. seje se potrdi.
Sklep je bil sprejet brez pripomb.

Ad 2
Obravnava Analize dela reprezentanc ter predloga za imenovanje vodstev reprezentanc
Predsednik navede, da smo prejeli zapisnik redne seje TK in, če želi kdo razpravljati oz. kdo želi pojasniti
vsebino odločitev TK.
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Ker se nihče ni javil, predsednik opozori, da je TK ravnala v nasprotju s sprejetimi sklepi in ni opravila
naloge za katero jo je zadolžil IO s sklepom št. 5/2-2 in predhodno že št. 3/2-2 pod Ad4, kjer bi morala
TK skupaj s kapetanoma in trenerjema opraviti analizo do 15.01.2010; pripraviti predlog razpisa za
imenovanje vodstev reprezentanc, ki bi ga IO obravnaval na svoji 1. seji v letu 2010 ter predlog mandata
oz. na katera tekmovanja se to nanaša.
g. Torej opozori predsednika zaradi glasnega govorjenja.
Predsednik se opraviči, ne napada nikogar od TK temveč želi opozoriti na naloge, ki niso bile opravljene
in na postopke, kot so se vodili kot so se. Najmanj kar je, je, da se osebo o kateri se odloča vsaj povabi na
razgovor in se upoštevajo ustrezna pravila, ki veljajo tako za razpis, njegovo vsebino kot njegovo javno
objavo. TK ni pravna oseba temveč organ znotraj zveze. Predlaga, da je smotrno, da nove kapetane izbira
in potrjuje novo vodstvo zveze.
V razpravi v kateri so sodelovali vsi člani IO je bilo ugotovljeno, da je bila storjena napaka, da čas beži;
da naj dosedanja kapetana vodita priprave; da se do Zbora članov (Skupščine) pripravi razpisne pogoje;
da kapetana nista bila razrešena, da za kapetane in trenerje ni določenega termina mandata.
g. Torej je podal vsebino sklepa, ki je bila sprejemljiva za vse.
Na osnovi podanega predloga se je izoblikoval naslednji
Sklep št. 1/2-2
1. Izvršni odbor opozori TK na napačno ravnanje in nespoštovanje izvedbe zadolžitev, ki izhajajo iz
sprejetih sklepov. Vsebina Ad 2 zapisnika TK se prekliče in umakne tako iz zapisnika kot iz objave na
spletnih straneh.
2. Odločitev ter izvedbo postopka imenovanja se prepusti nov izbranemu vodstvu ZŠRMS.
3. Do nadaljnjega (do izvedbe novega razpisa) pripravita programe za Svetovno prvenstvo kapetana in
trenerja za mladince Zdenko Grando in za člane Janez Pucihar.
Sklep je bil sprejet, zanj so glasovali vsi člani IO razen g. Babiča, ki se je vzdržal.

Ad 3
Poročilo o finančnem poslovanju, prodaji ribolovnih dovolilnic
Predsednik navede, da se je vodja računovodskega servisa zaradi obveznosti opravičila, predlaga
korespondenčno sejo, ko bo prejel podatke in ga uvrsti na sejo Zbora članov, ki tudi odloča o sprejemu
tega poročila.
g. Torej navede podatke o prodanih dnevnih in tedenskih ribolovnih dovolilnicah, kako je delo potekalo
in kakšna je bila problematika. Navede pogodbena določila o plačilu za delo skrbnika pogodb in predlaga
spremembo izplačila. Glede na to, da ne bo kandidiral za članstvo v IO predlaga, da mu z dnem današnje
seje prične teči odpovedni rok.
Po krajši razpravi je bil sprejet naslednji
Sklep št. 1/3-3
1. Izvršni odbor obravnava po prejetih podatkih korespondenčno finančno poročilo.
2. Sprejme se poročilo o prodanih dnevnih in tedenskih ribolovnih dovolilnicah ter predlog g. Toreja o
prekinitvi pogodbenih določil med ZŠRMS in njim kot skrbnikom pogodb (obdobje od 19.03. do
19.05.2010 je obdobje odpovednega roka).
3. Pooblasti se predsednika, da se opravi predlagana sprememba izplačila s skrbnikom pogodb.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 4
Obravnava in potrditev manjkajočih dokumentov poslovodenja zveze
Predsednike navede vsebine in vrste dokumentov, ki so bili skoraj leto dni v različnih razpravah. Če
želimo napredovati, moramo urediti osnovne dokumente skladno z veljavno zakonodajo in predpisi v RS.
1. Statut ZŠRMS; vsebina je usklajena tako z določili Zakona o društvih kot UE Koper
2. Poslovnik o delu Skupščine – Zbora članov; sklep skupščine je bil jasno opredeljen in posredovan; ker
ni bilo odziva smo pripravili nov poslovnik, ki je bil obravnavan na seji IO, dan je bil v obravnavo
vsem predsednikom društev ter bo obravnavan na sestanku (25.03.) s predsedniki društev
3. Pravilnik o materialno finančnem poslovanju; pravilnik je sprejel in obravnaval IO, zakon o društvih pa
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zahteva, da ga potrdi Zbor članov, gradivo je bilo posodobljeno in usklajeno
4. Projekt organiziranja panožnih športnih šol; projekt je večkrat obravnaval IO in v izogib morebitnim
težavam kandidature pri strokovnem svetu MŠŠ se poda na predlog v potrditev najvišjemu organu
ZŠRMS; gradivo je bilo posodobljeno in usklajeno
5. Program strokovnega usposabljanja za pridobitev naziva strokovni delavec trener športnega ribolova na
Morju; velja ista obrazložitev kot v točki zgoraj
Po krajši razpravi je bil sprejet naslednji
Sklep št. 1/4-4
1. Izvršni odbor sprejema in obravnava predlagana gradiva, ki so bila posredovana v društveno
razpravo pred Zborom članov (Skupščino).
2. Izvršni odbor ponovno predlaga, da se letni sklic članov izvede prvi vikend v aprilu.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 5
Pregled opravljenih nalog in zadolžitev komisij, potrditev strokovnih usposabljanj
Predsednike navede, da so bile vse navedene vsebine že navedene v zapisniku 5. redne seje pod Ad 5, kaj
je bilo opravljeno in kaj ne. Prav tako se je potrebno opredeliti ali dogovorjene zadeve potrebujemo ali ne
saj razprave trajajo že več kot eno leto. Opozori člane IO in predsednike komisij na pripravo gradiva za
letni Zbor članov - Skupščino.
Na podane predloge ni bilo pripomb.

Ad 6
Razno
Pod to točko je bilo obravnavano oz. se je odprlo kar nekaj vprašanj.
Predsednik navede naslednja vprašanja:
1. Priprava na Zbor članov
Izbran je rok izvedbo, pripravljene temeljne osnove za volilno sejo Zbora članov, pripraviti je potrebno
še vsa poročila, uskladiti organe vodenja seje, opraviti kandidacijske postopke ter pripraviti
kandidacijsko listo. Prostor je rezerviran, predlagan dnevni red ter načrtovana podelitev priznanja.
2. Sestanek s predsedniki društev
Redno letno srečanje je predvideno 25.03.2010 z namenom, da se obdelajo vprašanja problematike v
društvih, opravi kvalitetna priprava na Zbor članov ter izberejo ustrezni predstavniki društev v organe,
ki bodo vodili sejo Zbora članov, kakor tudi pogovor o vseh drugih vprašanjih, ki bi jih radi
predsedniki sporočili ZŠRMS.
3. Razpisi (poročilo)
FŠO smo od danih vlog prejeli eno potrjeno. Slabo stanje zaradi neizpolnjevanja kriterijev kategoriz.
športnikov mednarodnega in svetovnega razreda. MŠŠ še ni izdelala svoje razdelitve sredstev.
4. Udeležba na kongresu CIPS – rok prijave 24.03.2010
Po posvetu s častnim predsednikom se je predsednik odločil, da se ne udeležimo kongresa
- ker kongres nima nikakršnega pomena in so stroški poti in udeležbe veliki (Dakar/Senegal)
- nameravana sredstva za udeležbo na kongresu se nameni za delovanje zveze
- CIPS se v vljudnem pismu opozori na neskladje med imenovanjem predsednika CIPS – FIPS-M, ker
le ta ni ista oseba v statutu pa je zapisano drugače; ker ni bil uradno verificiran sklep o nastopanju
določenih tekmovalcev U21 (Novigrad – FRA), kar smo vrnili naslednje leto v Pornichet u- SLO,
vršen pa je bil pritisk na delegata v Novigradu, v Pornichetu pa kljub zapisanemu ni delegat nič
vedel, dokler nismo urgirali; zaradi odnosa do reprezentance SLO in sploh reprezentančna
tekmovanjih, kjer je vse podrejeno na najbolj podel način uspehu organizatorja in se ne upoštevajo
določila iz predpisov ter tehničnih sestankov
5. Obveščanja članstva
Možnosti objave prireditev preko teleteksta šport TV
g. Čater opozori na denarna sredstva za DP ter problem poravnave računov.
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g. Bizjak opozori, da bo Zbor sodnikov 03.04.2010 in ne vidi drugega termina, prav tako pozove društva
glede izkazovanja interesa in opravljanja nalog v vlogi sodnikov.
Po krajši razpravi je bil sprejet naslednji
Sklep št. 1/6-6
1. Izvršni odbor sprejema sklep, da se organizira predavanja in izpite za sodnike kot je bilo opredeljeno
v aktih sodniške organizacije.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Druge razprave ni bilo.
Zaključek: 20.10

Aleksander ŠKRABAN
PREDSEDNIK

Zapisal: Zdenko GRANDO
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