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IZVRŠNI ODBOR

E- mail: info@zsrm-slo.org

Številka: 017/002-2009
Datum: 26.01.2009

Zapisnik št. 3/08
4. seje Izvršnega odbora ZŠRMS v letu 2008 (3. nove sestave IO)
(v Piceriji ZLATO SIDRO, Obala 111 v Portorožu)

Pričetek: 18.05
Prisotni:

g. Torej, g. Grando, g. Bagar, g. Čater, g. Mauer, g. Melinc, g. Babič, g. Jagrič,
g. Škraban
Opravičili so se: g. Furlan, g. Smoje
Ostali vabljeni: g. Marinšek, g. Furlan, g. Mojškerc, g. Bizjak, g. Pucihar, g. Loboda, ga. Medved

Predsednik ZŠRMS g. Škraban pozdravi navzoče, pojasni odločitev o razlogih preložitve seje, predlaga
minuto molka v spomin pok. Radivoju Škrlju, napove namen sklica seje ter uredi nekaj formalnosti okoli
administrativnih podatkov. Opravi oceno prisotnosti in predlaga dnevni red.
Predlagan je bil naslednji dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 3. redne seje IO v letu 2008 ter korespondenčne sej
2. Kandidatura g. Lobode v organe FIPS-M; zastopanje ZŠRMS v drugih organih in zvezah
3. Pregled realizacije sprejetih sklepov IO ter pregled opravljenega dela v 2008 ter program dela za 2009
(vse komisije in obe reprezentanci); manjkajoča dokumentacija
4. Poročilo finančne službe o porabi sredstev v letu 2008 ter predlog finančnega načrta in programa dela
2009
5. Informacija o podelitvi javnega pooblastila in podpisu pogodbe za izdajanje ribolovnih dovolilnic,
izdelovanje dovolilnic in skrbništvo izvajanja pogodb na prodajnih mestih
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 3. seje je bil soglasno sprejet.
Potrditev zapisnika korespondenčne seje z dne 05.12.2008. zadeva se je nanašala na predlog g. Lobode za
obnovitev kandidature v organih FIPS-M.
Izoblikovan je bil sklep št.. 4/1-1:
IO ne izdaja pozitivnega mnenja k ponovnem imenovanju g. Lobode k obnovitvi kandidature v organih
FIPS-M. Verifikacijski postopek se potrdi na prvi naslednji seji IO ZŠRMS.
Glede na podano je predsednik predlagal v potrditev sprejem zapisnika korespondenčne seje. 1 član IO je
glasoval proti, 1 član IO se je vzdržal ostali za glasovali za potrditev zapisnika korespondenčne seje.
Predsednik opozori na obračune sejnin za 2008, da vse komisije in odbori to uredijo najkrajšem času.

Ad 2
Glede kandidature g. Lobode v organe FIPS-M je na pobudo predsednika ZŠRMS ter v izogib nekaterim
nejasnostim ter različnim interpretacijam le tega pozval, da je oddal svojo pisno kandidaturo v organe
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FIPS-M. Odločitev korespondenčne seje IO je bila, da se ne izda pozitivnega mnenja k njegovi
kandidaturi.
Ne glede na odločitev IO je g. Lobodi dana danes možnost, da osebno predstavi svoje poglede in pojasni
svojo kandidaturo. Zato je predsednik ZŠRMS predlagal, da v času 5 minut, kar je običaj pri
predstavitvenih kandidaturah, pojasni svoja stališča in predloge s katerimi bo prepričal člane IO za
spremembo njihove odločitve.
Ko je g. Loboda pojasnil svojo kandidaturo, predsednik pozove člane IO ali želi kdo od njih izraziti svoje
mnenje in pojasniti svojo odločitev ter zaprosi za res kratko in konkretno pojasnilo.
V razpravi v kateri so sodelovali vsi člani IO so bili izneseni tako argumenti za njegovo ponovno
imenovanje kot v večini kritični argumenti za njegov odnos in dosedanje delo, še posebej pa se mu
zameri, da ni zaščitil interesov reprezentanc na tekmovanjih, kjer je bil visok predstavnik mednarodne
zveze. Glede stroškov udeležbe g. Lobode v organih FIPS-M kandidat pojasni, da le-ti ne gredo v
ničemer v breme ZŠRMS. Če se potrdi kandidata se to upošteva s tem, da vse stroške krije FIPS-M in se
kandidata tudi obvezuje s pogojem, da bo v organih FIPS-M uveljavljal in izpolnjeval naloge, obveznosti
ter stališča, ki mu jih bo naložila matična ZŠRMS ter o njihovi realizaciji tekoče poročal IO.
Izoblikovan je bil sklep št.. 4/2-1:
IO po ponovni razpravi sprejema pozitivno mnenja in potrjuje imenovanje g. Lobode k obnovitvi
kandidature v organih FIPS-M.
Kandidata se obvezuje s pogojem, da bo v organih FIPS-M uveljavljal in izpolnjeval naloge, obveznosti
ter stališča, ki mu jih bo naložila matična ZŠRMS ter o njihovi realizaciji tekoče poročal IO.
2 člana IO sta glasovala proti, ostali so soglašali s predlaganim sklepom.
Predsednik ZŠRMS navede, da je običaj, da panožno zvezo navzven ter proti tretji osebi zastopa njen
predsednik oz. njegov namestnik kot ga potrdi IO ali Skupščina. In ne tako, kot je sedaj, da ZŠRMS v
nekaterih primerih zvezo zastopa nekdo, ki nima več funkcije v imenovanih organih zveze. To se nanaša
na g. Lobodo in njegovo zastopanje v nekaterih organih kot npr. v Skupnosti za športni ribolov AlpeJadran. Mandati morajo biti usklajeni z veljavnimi imenovanji.
Zato predsednik ZŠRMS predlaga, da se o tem vprašanju dogovori na naslednji redni seji, kjer bomo
predvsem obravnavali dokumente, ki bi jih ZŠRMS sicer morala davno že imeti, kar je opredelila v
ustanovnem aktu, ni pa jih do danes uredila oz. izdelala.
Prav tako bo potrebno uskladiti temeljni akt ZŠRMS z akti ostalih zvez ali združenj s katerimi ZŠRMS
sodeluje. ZŠRMS je ena redkih oz. edina zveza, ki ima dvoletni mandat.

Ad 3
Predsednik je podal pregled realizacije sprejetih sklepov IO ter opravljenega dela v 2008 ter programa
dela za 2009 in sicer je navedel:
- IO ZŠRMS je skladno s sprejetimi sklepi Skupščine realiziral naslednje naloge: opravljene so bile
dopolnitve in spremembe Statuta ter potrjene s strani pristojnega organa za notranje zadeve; opravljene
so bile spremembe in dopolnitve Pravilnika o registracijah, prestopih tekmovalcev in odškodninah;
izvoljena sta bila dva podpredsednika, mesto tajnika v Statutu ZŠRMS ne obstaja; izdelana in poslana je
bila evidenca o ujetih morskih organizmih;
- pred to sejo je bil pridobljen dopis v zvezi z nekajletnim nerešenim problemom boj, ki si jih je takratno
vodstvo zveze izposodilo za DP in jih po končanem DP ni vrnilo RPD; glede na vsebino dopisa se
predlaga, da se do naslednje seje pridobi ocena vrednosti nastalega dolga, poišče najboljšega ponudnika
ter sredstva kupi ter poravna nastali dolg.
Izoblikovan je bil sklep št.. 4/3-1:
IO pooblasti , da podpredsednik g. Danilo Torej, član IO Vlado Melinc ter skrbnik premoženja ZŠRMS
g. Stojan Babič poiščejo najboljšega ponudnika, pripravijo predlog nakupa ter ga posredujejo ostalim
članom IO v potrditev. Na osnovi te potrditve se gre v nabavo ter poravna dolg oz. zadeva zaključi.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Prav tako je predsednik v nadaljevanju navedel, da se je IO ZŠRMS v letu 2008 na rednih sejah sestal tri
krat, v novi sestavi dva krat, decembrska seja pa je odpadla zaradi smrti člana IO g. Radivoja Škrlja,
opravljene in verificirane so bile tri korespondenčne seje (Šalamon, Loboda-denar, tiskalnik in ostala
oprema)
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Niso bili realizirani naslednji sklepi in dogovori:
- reprezentanca (člani) ni v celoti realizirala obveznosti sprejetih na 1. redni seji opredeljenih pod Ad3
- sklep št. 3/2-2 iz 3. seje (2. nove sestave) kje bivši tajnik ni podal ustreznega poročila o prodanih kartah
in prodajnih mestih, kjer ni bilo sklenjenih pogodb za prodajna mesta od leta 2006; prav tako se ni sestal
s predsednikom in opravil primopredajo
Glede na vprašanja okoli poslovnih prostorov ZŠRMS je bilo navedeno, da so bile na zadnji seji podane
točke, ki se nanašale na izpraznitev dosedanjih poslovnih prostorov ZŠRMS; novih oz. nadomestnih še
nismo našli, dane so bile vloga v KP in Portorožu, iščejo se še naprej tudi druge možnosti.
Predlagano je bilo, da v imenu IO za ažurnost spletne strani skrbita Matic Koren in Peter Kodre namesto
pok. Radivoja Škrlja. Z njima se je za sodelovanje že dogovoril predsednik ZŠRMS. Spletni mojster
ostaja Andrej Suša, ki je stran tudi postavil. IO bo o predlogih za nadomestilo za njuno delo ter
nadomestilo za spletnega mojstra, ki je stran postavil odločalo na naslednji seji.
Predsednik je naprosil predsednike odborov in komisij ter kapetane, da podajo kratek pregled
opravljenega dela v 2008 ter program dela za 2009 ter predlagal, da se širše poročilo pripravi in preda v
elektronski obliki ostalim članom in vabljenim na seje IO; podana so bila kratka poročila nadzornega
odbora, tekmovalne komisije, sodniškega zbora ter obeh kapetanov (člani, mladinci); poročilo
disciplinskega razsodišča je bilo zaradi opravičene odsotnosti njenega predsednika pripravljeno pisno.
Izoblikovan je bil sklep št.. 4/3-2:
IO ZŠRMS ocenjuje, da se podana poročila sprejmejo, pregledajo in dodajo ustrezne sugestije, gradivo
pa se pripravi za redno sejo skupščine. Prav tako naj se v odborih in komisija pregleda manjkajoča
dokumentacija in pravilniki ter se le-ti izdelajo oz. pripravijo ali dodelajo.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Predsednik navede, da je bilo v času od zadnje seje pripravljenih kar nekaj osnutkov manjkajočih
dokumentov ZŠRMS. Na drugi seji smo celo obravnavali Poslovnik o delu Izvršnega odbora ter Pravilnik
o delu materialno finančnega poslovanja. Meni, da so vsi dokumenti ne glede na pristojnosti verifikacije
(ali Skupščine ali IO) potrebni čimprejšnjega pregleda in verifikacije zato so jim bili posredovani v
gradivu pred današnjo sejo. Predsednik meni, da je nadomestnim članom (če gre za primer razrešitve,
smrti ipd.) potrebno zagotoviti v ustanovnih aktih pravice (odločanje, glasovanje…) kot veljajo za ostale
člane IO. Prav tako, da je bila vsa ostala manjkajoča dokumentacija posredovana v vednost in navede, da
seje skladno z določili našega Statuta pripravljajo podpredsedniki. Tega pa v letu 2008 nismo realizirali
(razen zadnje seje, ki smo jo iz opravičenih razlogov prestavili v 2009, priprave na to sejo je vodil
Zdenko Grando).
Predsednik je predlagal, da bi na naslednji seji obravnavali predvsem manjkajoče pravilnike, poslovnike
in ostala navodila za delo organov ZŠRMS. Vse pripombe in predloge pa bi urejali do seje po e-pošti. V v
delo pregleda ustreznosti predlaganih dokumentov je predsednik predlagal, da se vključijo Vlado Melinc,
Zdenko Grando, Marjan Čater, Alojz Jagrič ter predsednik ZŠRMS.
Predlagano je bilo, da se skliče naslednjo sejo v petek 20. februarja 2009 ter zaprosi PLK Koper za
gostoljubje v njihovih prostorih (to je potrdil že na seji predsednik ribiške sekcije PLK). Priprave na sejo
bo vodil Danilo Torej.
Pripomb na podani predlog ni bilo.

Ad 4
Predsednik naprosi go. Bredo Medved, da poda poročilo finančne službe o porabi sredstev ZŠRMS v letu
2008 s komentarjem o prihodkih in odhodkih, ugotovitvah ter pripombah za uspešno sodelovanje med
servisom, ki ga vodi in opravlja storitve za našo zvezo in nami kot partnerji. Prav tako želi, da poda
ustrezno informacijo glede stanja inventure ter svoje predloge in opozorila za nadaljnje delo.
Predsednik poda predlog finančnega načrta in program dela 2009 ter po točkah pojasni predlog
finančnega načrta. Na koncu predlaga, da končno besedo glede delitev sredstev za tekmovanja pripravi
tekmovalna komisija
Ne glede na to, da je bil Program dela ZŠRMS 2009 opredeljen v temeljnih usmeritvah, ki so jih prejeli
vsi udeleženci seje po elektronski pošti je predsednik na kratko pojasnil posamezne dele programa.
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Glede na vse navedeno je bilo predlagano, da se sprejme ustrezen sklep ter določijo obveznosti izvedbe.
Izoblikovan je bil sklep št.. 4/4-1:
1. Da IO sprejema podano informacijo o porabi sredstev za leto 2008, ki se v dogovorjeni obliki
pripravi za redno letno Skupščino.
2. Da tekmovalna komisija pripravi do naslednje seje IO predlog delitve sredstev za tekmovanja in
udeležbe na tekmovanjih, IO pa obravnava in potrdi predlagani finančni načrt 2009 ter program
dela 2009 v obliki kot se pripravi za redno letno Skupščino.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 5
Predsednik poda celovito informacijo o podelitvi javnega pooblastila in podpisu pogodbe za izdajanje
ribolovnih dovolilnic, izdelovanje dovolilnic in skrbništvo izvajanja pogodb na prodajnih mestih ter
pojasni na kratko potek kandidature ter pridobitve javnega pooblastila. Vsebino pogodbe med MKGP ter
ZŠRMS so vsi člani IO in vabljeni prejeli v vednost. Pripomb ni bilo.
Predsednik navede, da je izdelovanje dovolilnic in obrazcev do sedaj potekalo skladno z dogovorom, žal
pa smo zaradi izgube g. Škrlja morali zadeve reševati kot smo jih. Do sedaj je predsednik opravljal vse
naloge okoli izdelave in distribucije dovolilnic. Brez pogodbe in brez nadomestila.
Podan je bil predlog, da je bil izkazan interes, ki ga je podal PLK za izdelovanjem dovolilnic (cca 1EUR
neto) s tem, da se upošteva njihova ponudba oz., da se poišče ter da ponudba tudi vsem drugim društvo in
na koncu sprejme ustrezen sklep o dodelitvi te naloge. Prav tako se izbranemu društvu posreduje vsa
potrebna oprema in dokumentacija za izdelavo dovolilnic.
Glede na neurejenost v preteklem obdobju se predlaga IO, da se skrbništvo izvajanja pogodb na prodajnih
mestih na osnovi pridobljenega soglasja za skrbnika v imenu IO predlaga g. Danilo Torej. Dogovori se,
da IO pripravi predlog pogodbe v najkrajšem času in, da se opravi primopredaja po pok. Radivoju Škrlju
ter se dogovori za čimprejšnji začetek opravljanja dela, zaključi stanje za 2008 kot je bilo in postavijo
pravila za 2009.
Izoblikovan je bil sklep št.. 4/5-1:
Določijo se Franc Bagar, Bernard Mauer ter Stojan Babič, da pripravijo in se dogovorijo ter uskladijo
pogodbene odnose z izdelovalcem ribolovnih dovolilnic kot skrbnikom izvajanja pogodb na prodajnih
mestih.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Predsednik pojasni izdajo potrdil vsem društvom za treninge mlajših kategorij ter način nadaljnje uporabe
in izpolnjevanja oz. vnašanja potrebnih podatkov. Vprašanj ni bilo.
Pod to točko je bil z ribiškim inšpektorjem dogovorjeno g. Smojetom, da je osnovni namen predstavitev
njegovega dela in nalog kot ribiškega inšpektorja, da spregovorimo o najpogostejših težavah pri njegovih
obhodih na morju, kakšni so odnosi med ZŠRMS in inšpekcijsko službo ter možnost postavitve vprašanj
ribiškemu inšpektorju. Žal se je zaradi nujnih službenih obveznosti, ki jih je imel še v LJ in se opravičil.
Prav tako je bilo dogovorjeno, da zadevo prestavimo in ga povabimo na naslednjo sejo.

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, ki jih je predsednik že pojasnil v eni od prejšnjih točk.
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 ponovno poziva, da pripravijo in pošljejo svoj predstavitveni material in
uredijo povezavo na spletno stran zveze. IO bo posredoval strokovni komisiji, da pripravi dokumente
vodenja in upravljanja, da se v čistopisu objavijo in so na razpolago članom zveze.
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3. Nadomestila klubom
Danilo Torej je posredoval vprašanje nekaterih klubov glede priznavanja nadomestila klubom pri stroških
distribucije ribolovnih dovoljenj. Po razpravi v kateri je sodelovala večina članov je bilo podano mnenje,
da to ni potrebno, saj so stroški pri pošiljanju oz. razdelitvi dovolilnic minimalni in jih klubi lahko
pokrijejo iz članarine.
Druge razprave ni bilo.
Zaključek: 20.23

Aleksander ŠKRABAN
PREDSEDNIK
Zapisal: Zdenko GRANDO
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