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IZVRŠNI ODBOR

Datum: 19.04.2010

Zapisnik št. 2/10
2. seje Izvršnega odbora ZŠRMS v letu 2010 z dne 16.04.2010,
ki je bila v prostorih ZŠRMS, dvorana Bonifika, Cesta Zore Perello Godina 3, v Kopru.

Pričetek: 18.05
Prisotni:
g. Bembič, g. Mauer, g. Brecelj, g. Jagrič, , g. Mohorič, g. Škraban
Opravičili so se: g. Babič, g. Čater
Ostali vabljeni: g. Vrtačnik, g. Mojškerc, g. Bizjak , g. Pucihar, g. Grando
Opravičili so se: g. Steffe, ga. Medved
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 1. redne seje IO
2. Imenovanje članov Izvršnega odbora, odborov in komisij
3. Predstavitev zveze, delovanje njenih organov in način dela, potekanje sej in zadolžitve
4. Prioritetne naloge organov in komisij
5. Razno

Ad 1
Potrditev zapisnika 1. 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 pripombe predsednika tekmovalne komisije. Sklep IO velja tako kot tudi njegove
opredelitve in pristojnosti. Komisija ni opravila naloge skladno s sprejetim sklepom. Zadeve tekmovalne
komisije se bodo obravnavala na naslednji seji, ki je predvidoma namenjena predvsem reševanju vprašanj
stroke.
Na podlagi podanih pripomb je bil sprejet naslednji
Sklep št. 2/1-1:
1. Zapisnik 1. seje se potrdi.
2. Oba zapisnika (seja IO in seja TK) se objavita v celoti.
Sklep je bil sprejet brez pripomb.

Ad 2
Imenovanje članov Izvršnega odbora, odborov in komisij
Predsednik navede, da smo prejeli gradivo, ki je bilo pripravljeno kot predlog za nadaljnje delovanje
ZŠRMS. Na seji Zbora članov so bile podane kandidature ter izvoljeni predstavniki v organe Izvršnega
odbora, Nadzornega odbora ter Disciplinsko razsodišče, katere predsednik navede poimensko in iz
katerega društva prihajajo. Današnja naloga je izvoliti Tekmovalno komisijo, imenovati predsednika in
štiri člane.
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Po razpravi v kateri so sodelovali vsi prisotni je bil podan predlog, da se za predsednika TK predlaga
Vinko Mojškerc, za člane pa Bernard Mauer, Savo Bembič, Stojan Babič in Egon Brecelj. Pri tem so bile
upoštevane želje in mnenja članov IO glede njihovega angažiranja v delu ZŠRMS.
Na podlagi podanih predlogov je bil sprejet naslednji
Sklep št. 2/2-2:
Skladno z določili Statuta je bila na osnovi opravljenega razgovora imenovana Tekmovalna komisija,
predsednik V. Mojškerc, člani B. Mauer, S. Bembič, S. Babič in E. Bricelj.
Sklep je bil sprejet brez pripomb.

Ad 3
Predstavitev zveze, delovanje njenih organov in način dela, potekanje sej in zadolžitve
Predsednik pojasni namen vsebine te delovne točke ter navede, da so člani prejeli z gradivom program
delovanja zveze in sistem delovanja njenih organov. Predvsem opozori na zavedanje, da smo v funkciji
servisa ribiški društvom ter s tem v zvezi odmisliti vse naše morebitne medsebojne zamere, želi si
tvornega sodelovanja na vseh področjih dela in pričakuje izvajanje programa kot našega skupnega.
Opravi analizo opravljenega dela, opozori na dobre in slabe rešitve ter nerealizirano nalogo, ki je
povezana z nevestnim ravnanjem ter nespoštovanjem sklepa IO M. Druscovicha.
Predstavi temeljne usmeritve delovanja za leto 2010, svoj pogled na delovanje organov in način dela,
vlogo in naloge podpredsednikov ter članov IO, način potekanja sej in zadolžitve. Predsednik se osebno
predstavi ter navede svojo vlogo in obseg delovanja. Sledi predstavitev vseh prisotnih na seji v kateri je
vsak posameznik izkazal svoje želje in interese po vključevanju v delo ZŠRMS ter na katerih delovnih
področjih.
V daljši razpravi so bili podani naslednji predlogi: da je potrebno vključevati čim več mladih; da moramo
poskrbeti za korektne odnose na tekmovanjih; da je potrebno vložiti več truda v delo s sodniki, podeliti
ustrezne nagrade najboljšim ter poskrbeti za pridobivanje novih sodnikov; lovimo v glavnem belo ribo,
pripravljeno je bilo poročilo, pripraviti moramo predlog in ga posredovati ponovno na ustrezno
ministrstvo glede ustvarjanja pogojev za zadrževanje migracije rib; premalo smo storili sami za ažurnost
spletne strani, saj društva takoj po tekmovanju ne oddajajo rezultatov spletnemu mojstru; razmisliti
moramo o izdaji biltena s katerim bomo obveščali naše članstvo; podan je bil predlog, da spletni mojster
poda na sedežu zveze potrebna navodila za pripravo vsebin predstavitve matičnega društva potrebnega za
izdelavo in objavo na spletni strani zveze.
Po daljši razpravi je bil sprejet naslednji
Sklep št. 2/3-3
IO sprejema podane predloge in se obvezuje, da bodo posredovani vsem odborom, komisijam in
društvom.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 4
Prioritetne naloge organov in komisij
Predsednike opomni na vsebine o katerih smo govorili v predhodni točki in navede, da je potrebno za
delovanje IO še posebej okrepiti delovanje s prevzemom oz. pokrivanjem točno določenih področij
delovanja tudi z zunanjimi sodelavci ter člani komisij s področij na katera se delovanje nanaša. Tako je
bilo skozi razpravo soglasno dogovorjeno da bodo pokrivali naslednja področja naslednji člani:
- kadrovska in mednarodna dejavnost, promocijske aktivnosti (A. Škraban, J. Mohorič),
- naravovarstvo in ekologija (Z. Grando, S. Babič, S. Bembič),
- tekmovalne dejavnosti (V. Mojškerc, B. Mauer, S. Bembič, S. Babič, E. Brecelj),
- informatika in spletna stran zveze (A. Jagrič, B. Mauer, J. Mohorič),
- odnosi z javnostmi (A. Škraban, J. Mohorič),
- delo z mlajšimi člani in strokovno usposabljanje (Z. Grando, J. Pucihar, S. Bembič, E. Bizjak, J. Zelič)
- pravno področje (I. Stepančič, V. Vrtačnik),
- ekonomsko finančno področje (A. Škraban, A. Jagrič, J. Mohorič, E. Bricelj)).
Dogovorjeno je bilo, da se pošlje obvestilo vsem , ki so bili izbrani in imenovani v določene odbore in
komisije ter se jim pripravi ustrezne podatke za medsebojno komuniciranje. Da se dogovorijo med seboj
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o prioritetnih nalogah in datumih prvega sklica ter načinu rezervacije prostora (na sedežu zveze) na
letnem organogramu, ki je izobešen.
Glede na to, da je potekel mandat v organih IO je dosedanji skrbnik pogodb podal 19.03.20101 skladno s
podpisano pogodbo izjavo o nameravani prekinitvi. Glede na to, da je to področje na skrbi enega od
podpredsednikov je predsednik ZŠRMS predlagal, da te naloge kot skrbnik opravlja g. Bernard Mauer.
Prav tako je predlagal, da se določijo S. Babič, M. Čater ter J. Zelič, da pripravijo in uskladijo pogodbene
odnose s skrbnikom izvajanja pogodb na prodajnih mestih.
Dogovorjeno je bilo, da se naslednja seja posveti predvsem zadevam, ki se nanašajo naureditev
dokumentacije vezane na tekmovanja, razdelitev razpoložljivih sredstev, postopkom izbire in imenovanja
kapetanov in trenerjev reprezentanc, načrtnim pripravam za SP. Naslednja seja bo predvidoma 07. maja
2010, teden dni prej pa je potrebno dostaviti predlagana gradiva.
Člani IO so se dogovorili, da se v letošnjem letu izvede vse potrebno za izvedbo državnega ekipnega
prvenstva med društvi, da se določi dan zveze s svečanim delom ter se opravijo temeljite priprave na
vključevanje rekreativnega dela populacije v športni ribolov.
Po krajši razpravi je bil sprejet naslednji
Sklep št. 2/4-4
1. IO sprejema podane predloge zadolžitev članov po delovnih področjih ter zadolžitve po prioritetnih
nalogah.
2. IO imenuje za novega skrbnika pogodb na prodajnih mestih g. Bernarda Mauerja.
Določijo se S. Babič. M. Čater ter J. Zelič, da pripravijo ter uskladijo pogodbene odnose s skrbnikom
izvajanja pogodb ter nadzirajo potek in izvanjanje pogodbenih določil med ZŠRMS, skrbnikom
pogodb ter prodajnimi mesti.
Skrbnik pogodb B, Mauer se v najkrajšem času dogovori za primopredajo obveznosti s prejšnjim
skrbnikom pogodb Danilo Torejem ter računovodsko službo.
3. Prva naslednja seja je posvečena nalogam ter predvsem zadevam, ki se nanašajo na ureditev
dokumentacije vezane na tekmovanja, razdelitev razpoložljivih finančnih sredstev, postopkom izbire
in imenovanju kapetanov in trenerjev reprezentanc ter načrtnim pripravam za udeležbo na SP.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 5
Razno
1. Predsednike navede gradivo Ministratva za zdravje, ki bo posredovano članom IO v elektronski obliki
Na podan predlog ni bilo pripomb.
2. g. Pucihar predlaga, da se razmisli o popravku 64. člena Pravilnika o trnkarjenju na morju ter, da se
vsebina spremeni in jasno opredeli.
3. Navedeno je bilo vprašanje o pripravi in vsebini razpisa.

Druge razprave ni bilo.
Zaključek: 20.08

Aleksander ŠKRABAN
PREDSEDNIK

Zapisal: Bernard MAUER
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