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IZVRŠNI ODBOR

Datum: 02.06.2010

Zapisnik št. 3/10
3. seje Izvršnega odbora ZŠRMS v letu 2010 z dne 07.05.2010,
ki je bila v prostorih ZŠRMS, dvorana Bonifika, Cesta Zore Perello Godina 3, v Kopru.

Pričetek: 18.05
Prisotni:
g. Bembič, g. Mauer, g. Babič, g. Brecelj, g. Čater, g. Jagrič, g. Mohorič, g. Škraban
Opravičili so se: g. Zelič
Ostali vabljeni: g. Steffe, g. Vrtačnik, g. Mojškerc, g. Pucihar, g. Grando
Opravičili so se: g. Bizjak
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 2. redne seje IO
2. Poročilo predsednika ZŠRMS
3. Prioritetne naloge organov in komisij sprejete pod Ad3 sklepa št. 2/4-4 zadnje seje
4. Razno

Ad 1
Potrditev zapisnika 2. 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 se opraviči za napačno napisano ime g. Breclja na drugi strani zapisnika.
g. Čater navede, da ni bil nikjer vključen v delo organov in komisij; na zadnji seji ga ni bilo; na vprašanje,
kje, kam in v katero od komisij se želi vključiti odgovori nikalno. Glede na to, da g. Čater in g. Zelič
nimata e-naslova se jima gradivo pošlje po redni pošti.
Na podlagi podanih pripomb je bil sprejet naslednji
Sklep št. 3/1-1:
1. Zapisnik 2. seje se potrdi.
2. Navedenima članoma brez e-naslova se gradivo pošlje po redni pošti.
Sklep je bil sprejet brez pripomb.

Ad 2
Poročilo predsednika ZŠRMS
Predsednik navede, da so bili realizirani v času od zadnje seje sklepi št. 2/1-1, 2/2-2; 2/3-3 ter 2/4-4. Pod
Ad1 so bili vneseni podatki za predloge zadolžitev članov IO po delovnih področjih, pod Ad2 je bil
imenovan nov skrbnik pogodb na prodajnih mestih, pod Ad3 je bila pod odgovoru današnja seja
namenjena nalogam in zadevam okoli tekmovalne komisije.
Skladno s sprejetimi zaključki Zbora članov je bil v roku izdelan in verificiran zapisnik Zbora članov,
popravljen Statut s strani pooblaščene pravne osebe in v odprtem roku opravljena predaja dokumentacije
s priporočeno pošto na Upravno enoto Koper, organu za notranje zadeve.
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Predsednik navede, da v preteklem obdobju kljub večkratnim pojavljanjem tematike na sejah IO, ki se
nanaša na nespoštovanje sprejetih sklepov IO s strani bivšega tajnika, ki se kljub pisnim pozivom ni sestal
z novim predsednikom in ni opravil primopredaja, ni podal poročila o prodanih kartah v preteklem
obdobju ter ni poravnal obveznosti iz tega naslova, ni bilo podpisanih pogodb s prodajnimi mesti od leta
2006 naprej. Razočaran je nad tem, da nista ustrezno odreagirala ne IO, ne Nadzorni odbor.
Predsednik obvesti prisotne, da sta po opravljenih nalogah okoli primopredaje skrbnika pogodb s
prodajnimi mesti z g. Mauerjem bila na sedežu ZŠRMS ter šla dvignit na pošto prispele priporočene
pošiljke. Ena od pošt je bila naslovljena na predsednika ZŠRMS z zadevo za nadzorni odbor in ni bila
podpisana, čeprav je bil na kuverti naslov domnevnega pošiljatelja. Predsednik pokaže prispeli dokument
in navede odgovore na vprašanja ter pojasni komu je bilo pismo posredovano.
Razvila se je razprava v kateri so sodelovali vsi prisotni. Pripomb na poročilo predsednika ZŠRMS ni bilo
zato je predlagal, da se sprejme določen sklep.
Na podlagi podanega predloga je bil sprejet naslednji
Sklep št. 3/2-2:
Člani Izvršnega odbora so sprejeli na znanje in evidentirali dokument, ki ni podpisan. Domnevnega
avtorja se povabi na naslednjo sejo IO.
Sklep je bil sprejet brez pripomb.

Ad 3
Prioritetne naloge organov in komisij sprejete pod Ad3 sklepa št. 2/4-4 zadnje seje
Predsednik navede namen predlagane točke, ki izhaja iz sprejetih opredelitev zadnje seje in se nanaša
izključno na problematiko tekmovalne komisije. Opozori na naloge, ki kljub večkratnim pozivom niso
bile realizirane.
g. Mojškerc navede vsebine zapisnika zadnje seje TK, objavo o sprejetih sklepi tako TK kot IO ter navede
naloge, ki jih mora TK urediti okoli sprememb terminov domačih tekmovanj, ki so nastali zaradi
sprememb datuma izvajanja SP. TK pripravlja spremembe glede vsebine pravil, tekmovanj,
sofinanciranja in koledarja.
Glede kapetanov je bilo podano mnenje, da se izda sklep o razpisu. Razvila se je razprava v kateri je
sodelovala večina prisotni, nanašala pa se je na postopek razrešitve in imenovanje, pogoje sprejemanja in
trajanja mandata ter zahtevana znanja in poznavanja ter sposobnosti kandidatov.
Po obsežni razpravi je bil s strani IO podan oblikovan sklep o javnem razpisu s pripombo, da TK opredeli
splošne pogoje razpisa. TK sprejme sklep koga in na kakšen način obvestiti.
Po daljši razpravi je bil sprejet naslednji
Sklep št. 3/3-3
IO sprejema podane predloge in obvezuje TK, da pripravi dokončne vsebinske pogoje javnega razpisa.
Razpis se objavi na spletnih straneh ZŠRMS, pisna obvestila gredo v društva, s kandidati se opravi
razgovor na sedežu ZŠRMS. Termine določi TK.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Predsednik TK navede primer, ko je bila zaradi strokovne napake povzročena škoda organizatorju pri
obračunavanju stroškov.
Po krajši razpravi in dodatnem pojasnilu predsednika TK je bil sprejet naslednji
Sklep št. 3/3-4
IO sprejema podano obrazložitev in odreja, da TK pripravi dokument za realizacijo obveznosti, ki jo bo
finančna služba realizirala v najkrajšem času za poravnavo stroškov.
Sklep je bil soglasno sprejet.
g. Jagrič je ponovno predlagal zmanjšanje članarine oz. odvajanje dela (v višini 1/3) iz naslova stroškov
poslovanja društev, ki se nanašajo na stroške poštnin. Razvila se je krajša razprava v kateri se ostali člani
niso strinjali s podanim predlogom, ki so navedli konkretne argumente zakaj ZŠRMS ostaja na stališču
kot meni večina društev.
Na podlagi podanih pripomb je bil sprejet naslednji
Sklep št. 3/3-5:
IO potrjuje izraženo stališče in voljo večine društev zato ostaja do nadaljnjega višina članarine in
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način poslovanja kot je v veljavi.
Sklep je bil sprejet z enim glasom proti.

Ad 4
Razno
1. Predsednike navede potrebe po rebalansu letnega finančnega načrta na osnov znanih podatkov okoli
financiranja ZŠRMS ter navede znane vire in podpisane pogodbe. Rebalans pripravijo člani komisije.
2. g. Jagrič predlaga, da se vsi veljavni predpisi in akti zveze opremljeni s štampiljkami kopirajo in vezani
dostavijo v društva. Prav tako naj se po njegovem zmanjšajo sredstva za DP za polovico.
3. g. Steffe je podal svoje mnenje okoli finančnega dela ter opredelitve, ki jih bo zagovarjal odbor, ki ga
vodi. Poudaril je predvsem razmerje med vloženimi sredstvi reprezentance in dosežki.
Postavil je določena vprašanja okoli anonimke, kar mu je bilo pojasnjeno ter predloženo.
4. Člani IO so izrazili skrb nad čimprejšnjo realizacijo nalog okoli reprezentanc.

Druge razprave ni bilo.
Zaključek: 20.05

Aleksander ŠKRABAN
PREDSEDNIK

Zapisal: B. MAUER
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