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IZVRŠNI ODBOR

Številka: 017/010-2008
Datum: 10.09.2008

Zapisnik št. 2/08
3. seje Izvršnega odbora ZŠRMS v letu 2008 (2. 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. Melinc, g. Škrlj, g. Šalamon
g. Škraban

Opravičili so se:
Ostali vabljeni: g. Marinšek, g. Furlan, g. Mojškerc, g. Bizjak, g. Pucihar
Predsednik ZŠRMS g. Škraban pozdravi navzoče, napove namen sklica seje ter uredi nekaj formalnosti
okoli administrativnih podatkov. Glede na novo oblikovanje delovanja in povezovanja ter dela ZŠRMS je
bil potrjen podan predlog, da se potni stroški pokrivajo tudi vabljenim članom prisotnim na seji, vse pa
poteka preko računovodskega servisa na transakcijske račune prisotnih na seji. Opravi oceno prisotnosti
in predlaga dnevni red.
Predlagan je bil naslednji dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 2. redne seje IO v letu 2008
2. Koncesijska in ostale pogodbe o ribolovnih kartah
3. Osnutek poslovnika o delu IO ter manjkajoči pravilniki
4. Tekmovanja
5. Obravnava zadev disciplinskega postopka
6. Razno

Ad 1
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.
Zapisnik 2. seje je bil soglasno sprejet.

Ad 2
1. Predsednik navede vsebino gradiva, ki smo ga prejeli s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano in se nanaša na javni razpis za podelitev javnega pooblastila za izdajanje letnih, dnevnih in
tedenskih dovoljenj za športni ribolov. Rok oddaje kandidature je 30.09.2008.
Sprejet je bil naslednji sklep št. 3/2-1:
V delo pri pripravi dokumenta se vključijo Danilo Torej, Zdenko Grando, Radivoj Škrlj ter Bernard
Mauer in seveda predsednik ZŠRMS. Rok oddaje dokumentacije je po seji IO, prvo usklajevanje pa je
15.09.2008, drugo teden dni kasneje. Vse poteka po elektronski pošti.
2. Na poziv Zavoda za ribištvo glede podajanja poročila za leto 2007 je bilo ugotovljeno ob pregledu
dokumentacije, da ni dosegljivih pogodb za prodajo dnevnih in tedenskih kart za rekreacijski ribolov, za
2008 pa sploh niso bile sklenjene. Prav tako finančna služba nima ustreznega podatka o prodanih kartah
ter odvajanju denarja iz tega naslova za leto 2008 iz naslova prodajnih mest na račun ZŠRMS. Kljub
večkratnim dogovorom in pozivom primopredaja ni bila opravljena. Zato je predsednik predlagal vsebino
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sklepa o pridobitvi ustreznega poročila na osnovi katerega bo ZŠRMS izplačala oz. nakazala dogovorjene
procente provizije od prodanih kart ter na osnovi preverjenih podatkov o veljavnosti pogodb ter na osnovi
novega pravilnika sklenila nove pogodbe za tekoče leto, ker le te niso bile pred letošnjo ribolovno sezono
sklenjene.
Sprejet je bil naslednji sklep št. 3/2-2:
IO sprejema sklep, da se pozove po priporočeni pošti bivšega tajnika ZŠRMS, da v roku 14 dni od te
seje poda poročilo o oddanih blokih za dnevne in tedenske ribolovne karte ter finančno poročilo v
obliki in na način kot je veljalo v pogodbi. Prav tako se morajo predložiti vse kopije sklenjenih pogodb
od vseh odjemnih mest.
IO pripravi predlog novih pogodb za prodajo dnevnih in tedenskih ribolovnih kart. Prodajna mesta
dajejo poročila in nakazujejo denar kot bo opredeljeno v pogodbi, denar od provizije si odvzamejo takoj
in ostalo nakažejo na račun ZŠRMS. Na osnovi Pravilnika bo ZŠRMS oblikovala cene za tedenske in
dnevne karte.

Ad 3
Predsednik navede, da sta bila od zadnje seje pripravljena dva osnutka manjkajočih dokumentov in sicer
Poslovnik o delu Izvršnega odbora ter Pravilnik o delu materialno finančnega poslovanja. Sicer Statut
zveze opredeljuje določena vprašanja s tega področja. Glede na določila 7. člena Statuta je potrebno te
dokumente čim preje pregledati in verificirati na pristojnih telesih ZŠRMS. Gradivo in osnutki bodo
posredovani po elektronski pošti.
Predsednik predlaga, da se v delo pregleda teh dokumentov vključijo Vlado Melinc, Franc Bagar, Marjan
Čater, Radivoj Škrlj in predsednik.
Pripomb na podani predlog ni bilo.

Ad 4
Predsednik navede, da mora ZŠRMS bolj kot do sedaj svoje aktivnosti usmerjati v prid povezovanja
društev in okrepiti vlogo krovne zveze ter s svojimi organi skrbeti kot strokovni servis za uresničevanje
skupnih in posebnih interesov vseh društev opredeljenih v Statutu. Temu mora biti podrejeno delovanje
vseh organov zveze, organizacija, razporejanje in koriščenje finančnih in materialnih sredstev zveze.
Zagotoviti je potrebna sredstva in pogoje tako za domača tekmovanja kot delovanje reprezentanc.
Podane so bile naslednje informacije:
- zagotovljena oprema (trenirke člani za SP palica in EP pušča) - donacija
- zagotovljen popust (trenirke, polo majice, hlače SP mladinci) – 50% donacija
- za reprezentante in spremljevalce za SP palica je bila poslana prošnja za odobritev izrednega plačanega
dopusta.
- izplačana so bila sredstva iz naslova letnega programa tekmovanj oz. subvencioniranja klubov
AlpeAdria (Aero, PLK), EP Sardinija (Oradela, Solinar), DP obala člani (Mormora) prav tako so bila
nakazana sredstva za vsa tekmovanja v mesecu septembru: DP polfinale člani palica (Solinar),
mladinci U-21 (Menola), roka člani (Oradela)
Predsednik tekmovalne komisije Vinko Mojškerc navede problematiko delovanja, nespoštovanja rokov
poročanja s tekmovanj, oddajanja ustreznih obrazcev, izpostavi problematiko barkarjolov in s tem
povezanega načina organizacije in izvedbe bodočih tekmovanj. Poda poročilo o delovanju reprezentanc in
navede nelogičnosti in potrebne odgovore s strani mednarodne zveze o uvrstitvi naših mladincev. Prav
tako poda svoje videnje kapetan mladinske reprezentance Zdenko Grando, ki pohvali prizadevnost, zgled
in odnos tekmovalcev ter vodstva, kakor tudi podporo in razumevanje s strani ZŠRMS in predsednika.
Prav tako je podal predlog glede kandidature ZŠRMS za mladinsko SP 2011. Po krajši razpravi je bil
oblikovan in podan predlog sklepa.
Sprejet je bil naslednji sklep št. 3/4-3:
IO sprejema delno poročilo in sklep, da se uredijo zadeve okoli razvrstitve mladinske reprezentance na
SP na Hrvaškem s predstavniki Mednarodne zveze, ker problematika bistveno vpliva na kategorizacijo
športnikov. Podpre se kandidatura za organizacijo mladinskega SP za leto 2011, vsebino in obliko
dokumenta pa pripravijo Vinko Mojškerc, Zdenko Grando, Janez Pucihar in predsednik.
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Ad 5
Predsednik pojasni obravnavo sproženega postopka zoper domnevnih kršitev s strani Bojana Šalamona.
Pojasni kronološko zaporedje dogodkov in postopkov s strani tekmovalne komisije, Izvršnega odbora in
disciplinskega razsodišča ter razloge zakaj je slednje vrnilo zadevo v ponovno obravnavo Izvršnemu
odboru. Pozove predsednika disciplinskega razsodišča, da poda svoje mnenje.
Bojan Furlan poda detajlni kronološki in vsebinski prikaz vseh postopkov od sprejete prijave ter navede
postopke in delovanje komisije, ki jo vodi ter sprejete zaključke in predloge IO.
Predsednik pozove Bojana Šalamona, da poda svoje stališče in pojasni razloge ter pisanja.
Glede na podano predsednik pojasni postopke delovanja IO ter sprejete sklepe in pojasnila na zadnji seji
na kateri pa se domnevni kršilec ni oglasil. Predsednik ne dovoli takega pisanja in odnosa do ostalih
članov IO. Vsa dokumentacija je bila na razpolago, vendar tega domnevni kršitelj ni izrabil temveč pisal
o malomarnem delovanju IO in konstruktih zoper njega ipd. Vsa dokumentacija je vedno bila in bo na
razpolago članom, da si jo ogledajo od Skupščinskega gradiva naprej, kar je bilo povedano tudi na 1.
redni seji tega sestava IO.
Predsednik je na osnovi podanih dejstev predlagal, da Izvršni odbor sprejme naslednji sklep:
1. Na podlagi znanih dejstev in pričevanj izhaja, da je bila ugotovljena disciplinska kršitev s strani Bojana
Šalamona. Zato Izvršni odbor predlaga, da disciplinsko razsodišče skladno z vsebino 8. člena
Disciplinskega pravilnika oceni, da je Bojan Šalamon s svojim obnašanjem in odnosom škodoval
ugledu reprezentance in zveze.
2. Skladno z vsebino določil 25. člena Pravilnika o državnih reprezentancah se glede na vsebino prekrška
predlaga, da disciplinsko razsodišče uporabi ob izreku Ad2 tega člena, ki navaja prepoved opravljanja
katerekoli funkcije v državnih reprezentancah za stalno.
3. Skladno z določili 15. člena Disciplinskega pravilnika se uporabi 6. odstavek, ki navaja, da se razreši
kršitelja z njegove funkcije člana Izvršnega odbora do konca mandata.
V krajši razpravi so člani, ki so se v njo vključili navajali primere iz preteklosti ter opozorili, da je preveč
primerov, ki mečejo drugačen pogled o karakternih lastnostih kot si ga pripisuje Bojan Šalamon in se mu
je morda preveč dopuščalo v preteklosti.
Sprejet je bil naslednji sklep št. 3/5-4:
1. Izvršni odbor predlaga disciplinskemu razsodišču, da na osnovi znanih dejstev ter skladno z vsebino
8. člena Disciplinskega pravilnika oceni delovanje Bojana Šalamona, da je Bojan Šalamon s svojim
obnašanjem in odnosom škodoval ugledu reprezentance in zveze.
2. Da se skladno z vsebino določil 25. člena Pravilnika o državnih reprezentancah in glede na vsebino
prekrška se predlaga, da disciplinsko razsodišče uporabi ob izreku Ad2 25. člena, ki navaja Bojanu
Šalamonu prepoved opravljanja katerekoli funkcije v državnih reprezentancah za stalno.
3. Da se skladno z določili 15. člena Disciplinskega pravilnika uporabi v izreku tudi 6. odstavek, ki
navaja, da se razreši Bojana Šalamona kot kršitelja z njegove funkcije člana Izvršnega odbora do
konca mandata.
Danilo Torej je kot podpredsednik bil prisoten v imenu Izvršnega odbora na seji disciplinskega razsodišča
in je podal jasne ugotovitve in podal pojasnila glede vsebine poteka razprave na obravnavi. Presenečen je
nad mnenjem člana Izvršnega odbora, ki ocenjuje organ v katerem je vključen, da slabo dela. Možnosti
dialoga in razprav pa ne izkorišča ampak se poizkuša z raznimi izgovarjanji izogniti ukrepu.
Bojan Šalamon še enkrat pojasni svoje delovanje v ZŠRMS in kako je do tega tekmovanja sploh prišlo in
svoj pogled in ocene, ki jih je že zapisal. Glede na vse izrečeno na današnji seji izrazi mnenje, da v
takšnem organu ne želi sodelovati ter navede, da podaja odstop z mesta člana Izvršnega odbora.
Predsednik navede, da od njega pričakuje, da bo to naredil tudi v pisni obliki.

Ad 6
Pod razno so bile podane naslednje točke:
1. Izpraznitev prostorov ZŠRMS v Splošni plovbi z dnem 30.09.2008
Predsednik je prisotne seznanil z vsebinami dokumentov in postopkov ter rešitvami. Iščejo se
nadomestni prostori, kaj več bo jasnega po 15.09.2008. Vsebina točke se je nanašala na vprašanja, ki so
se pojavila med sejo zato ni bila podana posebej še enkrat pod Ad 6.
2. Urejanje e-naslova in spletne strani
Informacija je bila podana pred pričetkom seje, stran ZŠRMS www.zsrm-slo.org deluje in se polni z
ustreznimi podatki. Vse klube se poziva, da pripravijo svoj predstavitveni material in povezavo na
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spletno stran zveze. Strokovne komisije pa, da pripravijo dokumente vodenja in upravljanja, da se v
čistopisu objavijo in so na razpolago članom zveze. Za spletno stran bo v imenu Izvršnega odbora
skrbel Radivoj Škrlj.
3. Potrdila za treninge mlajših kategorij
Predsednik pojasni sklenjen dogovor med ZŠRMS in Ministrstvom za KGP ter Inšpektoratom za KLR
in Ribiško inšpekcijo. Predhodno se je izdelalo in na seji izdalo vsem prisotnim Potrdilo ZŠRMS
mentorjem vseh klubov za čas treningov mlajših kategorij. Obveznost mentorjev je, da vpišejo na
dokument dneve vadbe in prisotne na barki. Dokument se izkaže ob kontroli Ribiškega inšpektorja.
4. Nakup palic za mladince
Zdenko Grando pojasni rezultate testiranj palic za severna morja in glede na udeležbo na prihodnjem
SP, da prosi za odobritev nakupa. Poda tehnične podatke, cene in popuste ter navede, da bo predlog o
nakupu palic posredovan v ustrezni obliki tudi tekmovalni komisiji.
Predlog o nakupu palic je bil s strani Izvršnega odbora soglasno potrjen.
Druge razprave ni bilo.
Zaključek: 20.23

Aleksander ŠKRABAN
PREDSEDNIK
Zapisal: A. ŠKRABAN
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