ZVEZA ZA ŠPORTNI RIBOLOV NA MORJU SLOVENIJE
SEA SPORT FISHING FEDERATION OF SLOVENIA
Obala 55, SI 6320 PORTOROŽ
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IZVRŠNI ODBOR

Številka: 017/009-2008
Datum: 24.04.2008

Zapisnik št. 1/08
2. seje Izvršnega odbora ZŠRMS v letu 2008 (1. nove sestave IO)
(na domačiji BUTUL, Manžan 10D v Manžanu pri Kopru)

Pričetek: 18.05
Prisotni:

g. Torej, g. Grando, g. Bagar, g. Čater, g. Mauer, g. Škrlj, g. Šalamon
g. Škraban
Opravičili so se: g. Melinc, g. Pucihar
Ostali vabljeni: g. Marinšek, g. Furlan, g. Mojškerc, g. Bizjak
Predsednik ZŠRMS g. Škraban pozdravi navzoče, napove namen sklica seje ter na kratko navede
dogajanja po redni letni Skupščini ZŠRMS. Opravi oceno prisotnosti in predlaga dnevni red.
Predlagan je bil naslednji dnevni red:
1. Pregled zapisnika 1. redne seje IO v letu 2008
2. Imenovanje članov Izvršnega odbora, odborov in komisij
3. Predstavitev zveze in delovanje njenih organov
4. Način dela, potekanje sej in zadolžitve
5. Razno
Opomba: koncept vsebine gradiva priprave za vse delovne točke ter priloge se nahajajo v arhivu.*

Pred Ad1 je gostiteljica seje predstavila domačijo, njeno usmerjenost, zmožnosti ter priložnosti, ki so
namenjene članstvu ZŠRMS.

Ad 1
Zapisnik 1. seje je bil soglasno sprejet. *

Ad 2
Na seji Skupščine ZŠRMS so bile podane kandidature in imenovanja. Vsi predlogi so bili usklajeni pred
današnjo sejo IO.
1. Izvršni odbor (izbira podpredsednika)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Aleksander ŠKRABAN
Danilo TOREJ
Zdenko GRANDO
Franc BAGER
Marjan ČATER
Bernard MAUER
Vlado MELINC
Bojan ŠALAMON
Radivoj ŠKRLJ

Predsednik
(Podpredsednik 1)
(Podpredsednik 2)
Član
Član
Član
Član
Član
Član

RD Solinar, Strunjan
RD Oradela, Piran
ŠPRD PLK, Koper
RPD, Piran
ŠRD KIT, Kranj
ŠRD Mormora, Celje
ŠRD Marinar, Kranj
ŠRD Aero, Celje
MRK Menola, Izola

Sprejet je bil naslednji sklep št. 2/2-1:
Za podpredsednika se imenujeta Danilo Torej in Zdenko Grando. Skladno z določili 24. člena Statuta
je samo en podpredsednik zato se predlaga popravek Statuta, ki se ga verificira na naslednji Skupščini
ali pa v obliki korespondenčne seje med društvi.
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2. Nadzorni odbor (imenovanje Skupščine)
1.
2.
3.

Edvard MARINŠEK
Ivan HAJMERLE
Mile ŠKROKOV

Predsednik
Član
Član

MRK Menola, Izola
ŠRD Mormora, Celje
RD Oradela, Piran

3.Disciplinsko razsodišče (imenovanje Skupščine)
1.
2.
3.

Bojan FURLAN
Alojz JAGRIČ
Vlado VRTAČNIK

Predsednik
Član
Član

ŠPRD PLK, Koper
ŠRD Aero, Celje
ŠRD Mormora, Celje

4.
5.

Vid CELEC
Jože MOHORIČ

Nadomestni član
Nadomestni član

RPD, Piran
ŠRD Marinar, Kranj

4. Tekmovalna komisija (imenovanje Skupščine)
1.

Vinko MOJŠKERC

(imenovanje Izvršnega odbora)
2. Danilo TOREJ
3. Bernard MAUER
4. Marjan ČATER
5. Radivoj ŠKRLJ

Predsednik

ŠPRD PLK, Koper

Član
Član
Član
Član

RD Oradela, Piran
ŠRD Mormora, Celje
ŠRD KIT, Kranj
MRK Menola, Izola

Sprejet je bil naslednji sklep št. 2/2-2:
Skladno z določili Statuta je bil imenovan za predsednika Tekmovalne komisije g. Vinko Mojškerc. Na
osnovi opravljenega razgovora z dne 22.04.2008 s člani IO je bil podan predlog, da za člane
tekmovalne komisije imenujejo Danilo Torej, Bernard Mauer, Marjan Čater in Radivoj Škrlj. Pri tem
se upošteva želje in mnenja članov IO glede njihovega angažiranja v delu zveze.
5. Predsednik navede določila Statuta ter dileme okoli organizacije strokovne službe ali tajnika.
Opravljeni so bili določeni razgovori s prejšnjim tajnikom in novimi kandidati. V razpravi v kateri so
sodelovali vsi prisotni je bilo mnenje, da do nadaljnjega predsednik kot vsi člani IO ne vidijo bistvenih
ovir glede dela prejšnjega tajnika. Nekatere stvari bo potrebno bistveno zastaviti drugače, zato bo svojo
odločitev predsednik sporočil po opravljenem razgovoru z g. Druscovichem.
Predsednik nadzornega odbora je na kratko in kritično opisal potek primopredaje in urejenost prostorov
zveze.
Druge razprave ni bilo.

Ad 3
Predsednik pojasni sistem delovanja zveze in njenih organov ter program s katerim je kandidiral.
Opozori, da se je potrebno zavedati, da smo v funkciji servisa ribiškim društvom in s tem v zvezi
odmisliti vse morebitne medsebojne zamere. Želi si tvornega sodelovanja na vseh področjih dela. Navede
dosedanje opravljeno delo ter vzpostavljene komunikacije od imenovanja in težave s katerimi se je
srečeval in jih je bilo potrebno reševati. Posebno vprašanje je bilo delo z reprezentancami, ki ga je
potrebno izboljšati. Nekatere zadeve so se urejale v korespondenčni obliki in rezultati so se začeli kazati.
Enotno mnenje je bilo, da je glede državnih reprezentanc potrebno spremeniti način miselnosti in
organizacije dela. Dosedanji rezultati pogojujejo večje spoštovanje do reprezentantov ter bolj strokoven
pristop k pripravi in delu z reprezentanco. Poenoteno je bilo stališče, da tako kot imajo sedaj postavljeno
mladinci velja tudi za člane in sicer, da se do 15. oktobra nepreklicno izbere reprezentanca za naslednje
leto po znanih kriterijih in sicer 5 + 1 ter, da si kapetan izbere svojega pomočnika. V najkrajšem času se
mora pripraviti program treningov članske reprezentance do SP; zbrati podatke o kraju, ribolovnem
področju in zagotovitvi ustreznega čolna za SP; s tekmovalci pripraviti seznam nakupa in zagotovitvi
potrebne opreme za SP; pripraviti skice vseh vrst navez, ki se lahko uporabijo na akvatoriju SP-ja; katera
vabe so najučinkovitejša in njihova priprava; vrste rib, način in tehnika lova ter vaba zanje; pogoji, ki
bodo predvidoma vladali v ribolovnih dnevih za časa SP, uspehi in napake ter zbrane izkušnje iz
podobnega ribolovnega področja na enem od SP; kako motivirati ekipo, da bi dosegala še boljše rezultate
na SP; zbrati vse potrebne druge zaznamke, mnenja in zapiske; določiti roke in kdo bo izvajalec naloge.
Potrebno je pravočasno zagotovitvi prevoz tekmovalcev in opreme (avtodom, avto karavan ali kombi) ter
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razmisliti o ljudeh, ki bi lahko pomagali reprezentanci (serviser opreme, zdravnik, maser) kakor tudi o
osebni opremi in oblačilih tekmovalcev in spremljevalcih, prehrani in napitkih za časa treninga in
tekmovanj, najnujnejših zdravilih in zavarovanju tekmovalcev in spremljevalcev.
Vsa ostala vprašanja so po vsebini povezana tudi z naslednjo točko zato so bili na predlog predsednika vsi
mnenja, da se točki lahko povežeta. Nadaljnje razprave pod Ad 3 ni bilo.*

Ad 4
Predsednik pojasni način dela, potekanja sej in zadolžitve
Poudari najbolj usmerjanje aktivnosti v prid povezovanja društev; okrepiti vlogo krovne zveze v skrbi za
strokovnim servisiranjem društev; uresničevanje skupnih interesov društev opredeljenih v Statutu;
smotrno razporejanje in koriščenje finančnih in materialnih sredstev zveze; iskanje novih virov
financiranja ter povečati stabilnost delovanja in učinkovitosti zveze; urediti s Statutom določene
pravilnike in poslovnike.
Seje morajo biti pripravljene kvalitetno; ves material se pošilja v elektronski obliki najmanj 14 dni pred
datumom seje; s poslovanjem preko e-pošte se zmanjšajo stroški in hitreje rešujejo vprašanja v
korespondenčni obliki; učinkovite seje ne smejo trajati več kot uro, vse ostalo je lahko samo neformalen
del; zapisniki se pošljejo najkasneje v roku teden dni po seji (vsi člani IO dostavijo e-naslov, kamor se
jim bo pošiljala e-pošta; po tednu dni se sprejemajo pripombe na e-naslov predsednika, če teh ni se
smatra, da je zapisnik potrjen in se o tem pošlje sporočilo.
Za razliko od dosedanjega delovanja se člani IO dogovorijo, da na osnovi predhodnega razgovora in
priprave na to sejo vsak prevzema določena področja delovanja; imenuje se nosilce v procese delovanja
pa se bodo vključevali tudi ostali člani po predhodnem dogovoru; za kadrovsko in mednarodno dejavnost
je odgovoren g. Škraban; naravovarstvo in ekoligijo pokriva g. Grando; tekmovalne dejavnosti g. Torej,
g. Mauer in g. Čater; za povezavo z informatikom in urejevalcem spletne strani g. Škrlj; za odnose z
javnostmi g. Marinšek in zunanji sodelavec g. Č. Butul; za delo z mlajšimi člani in strokovna
usposabljanja g. Grando, g. Pucihar in g. Bizjak; za pravno področje g. Melinc in g. Furlan; za
ekonomsko finančno področje g. Bagar in g. Škraban.
Po krajši razpravi v kateri so sodelovali vsi prisotni je bilo podano tudi mnenje, da more biti delo zveze in
njenih odborov ter komisij timsko, z jasnimi zadolžitvami in odgovornim ter kolegialnim odnosom med
člani.
Sprejet je bil naslednji sklep št. 2/2-3:
Izvršni odbor sprejema podane predloge pod Ad 3 in Ad 4 in nalaga strokovni službi, da se posreduje
izoblikovan predlog vsem odborom in komisijam.
Druge razprave ni bilo.*

Ad 5
Predsednik opozori na nekatere dokumente in sklepe, ki so se urejali korespondenčno ali pa jih je bilo
potrebno bilo potrebno tekoče urejati in se nanašajo na poslovanje zveze:
1. Potrditev sprejetega zapisnika korespondenčne seje z dne 08.05.2008
Zadeva se nanaša na predlog za uvedbo postopka pri disciplinskem razsodišču Zveze za športni
ribolov na morju Slovenije.
Sprejet je bil naslednji sklep št. 2/2-4:
Izvršni odbor potrjuje predlagane postopke in zapisnik korespondenčne seje v zadevi zoper B.
Šalamona.*
2. Imenovanje v organ Skupščine Olimpijskega komiteja Slovenije
Sprejet je bil naslednji sklep št. 2/2-5:
Z izvolitvijo novega predsednika Zveze za športni ribolov na morju Slovenije se v organe Skupščine
Olimpijskega komiteja kot predstavnik Zveze za športni ribolov na morju Slovenije imenuje njen
predsednik g. Aleksander ŠKRABAN. S tem se razreši g. Bojana Lobodo, dosedanjega predsednika
ZŠRMS.
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3. Imenovanje zakonitega zastopnika, podpisnika in pooblaščenca
Sprejet je bil naslednji sklep št. 2/2-6:
Z izvolitvijo novega predsednika Zveze za športni ribolov na morju Slovenije se imenuje za
zakonitega zastopnika , podpisnika nalogov in pooblaščenca za gotovino skladno z Zakonom o
društvih in Statutom Zveze za športni ribolov na morju Slovenije za poslovanje z Banko Koper. Kot
predstavnik Zveze se imenuje njen predsednik g. Aleksander ŠKRABAN. S tem se prekliče vsa
pooblastila g. Bojana Lobode, dosedanjega predsednika Zveze za športni ribolov na morju
Slovenije.
Vse notranje akte oz. naloge od današnjega imenovanja 23.05.2008 pod Ad 2 ( točka 1) naprej pred
realizacijo vedno poleg predsednika Zveze podpiše vsaj eden od podpredsednikov Izvršnega odbora.
V razpravi v kateri je sodelovala večina prisotnih na seji so bili navedene informacija o pripravah
mladinske reprezentance in dilemah glede treniranja mlajših kategorij (karte), povračilu stroškov prevoza
reprezentantu iz notranjosti; delovanju tekmovalne komisije, razpisanih tekmovanjih in naših obveznosti
vezanih s tem, kandidaturi za pokal AA v kat. U21 za leto 2010 (palica s čolna); obveznostih sodniškega
zbora glede tekmovanj za DP; zadevah, ki se nanašajo na delovanje tako zveze in klubov ter terminih
pisarne in uradnih ur; podana je bila informacija in potrebna pojasnilo okoli razpisane obravnave
disciplinskega razsodišča; navedene naloge, ki nas čakajo v bližnji prihodnosti; soglasno sprejeta
odločitev, da se stare trenirke zveze razdelijo med klube, ki bodo za to izkazali interes; nameravanem
povabilu vseh predsednikov na tekmo PLK, kjer bi predsednik zveze pojasnil sprejete odločitve današnje
seje ter programa delovanja in povezovanja za prihodnje obdobje.
Druge razprave ni bilo.
Zaključek: 19.30

Aleksander ŠKRABAN
PREDSEDNIK
Zapisal: A. ŠKRABAN
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