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IZVRŠNI ODBOR
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Zapisnik št. 1/09
1. seje Izvršnega odbora ZŠRMS v letu 2009
v prostorih društva PLK Koper, Ljubljanska cesta 6 v Kopru.

Pričetek: 18.05
Prisotni:
g. Torej, g. Grando, g. Mauer, g. Babič, g. Škraban
Opravičili so se: g. Čater, g. Jagrič, g. Melinc, g. Bagar,
Ostali vabljeni: g. Marinšek, g. Furlan, g. Mojškerc, g. Pucihar, g. Smoje, g. Grgurovič, g. Valenti,
g. Bembič
Opravičili so se: g. Furlan, g. Bizjak,
Predsednik ZŠRMS g. Škraban pozdravi navzoče, pojasni odločitev preložitve seje in razloge odsotnih
(bolezen), napove namen sklica seje ter uredi nekaj formalnosti okoli administrativnih zadev ter prisotnih
vabljenih posebej zaradi Ad2. Opravi oceno prisotnosti in predlaga dnevni red.
Predlagan je bil naslednji dnevni red:
2. Javno pooblastilo, pogodba za izdajanje ribolovnih dovolilnic, izdelovanje dovolilnic, skrbništvo
izvajanja pogodb na prodajnih mestih za 2009, pojasnila ribiškega inšpektorja
3. Pregled ter verifikacija manjkajoča dokumentacija zveze in njenih organov
4. Določitev datuma redne letne Skupščine
5. 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 4. seje je bil soglasno sprejet.
Predsednik poda informacijo o poslani kandidaturi na FIPS-M, izdanem potrdilu o avtorstvu logotipa
ZŠRMS ter pridobljeni ponudbah glede rešitev vprašanja RPD. V krajši razpravi se ponovno preveri
ponudnike in predlaga optimalna rešitev na podane predloge.
Izoblikovan je bil sklep št.. 1/1-1:
IO odobrava najugodnejšo ponudbo ter pooblasti g. Danila Torej-a, da uredi vse potrebno za
realizacijo naloge in dogovor o prevzemu opreme s strani RPD. Predsednik uredi vse potrebno z
računovodskim servisom glede nakazila.
Predsednik bo v naslednjem tednu preveril pri računovodskem servisu realizacijo obračuna sejnin za vse
odbore in komisije za preteklo leto.

Ad 2
Na zadnji seji je pod Ad6 t. 3 bilo s strani g. Toreja posredovano vprašanje nekaterih klubov glede
priznavanja nadomestil klubom pri stroških distribucije ribolovnih dovoljen. 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.
Iz poročil računovodskega servisa je bilo razvidno, da vsi ne izpolnjujejo enako dogovorjenih obveznosti
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zato so bili tudi opozorjeni zaradi premalo plačane vsote pri letnih dovolilnicah. Na pobudo predsednika
ZŠRMS je bil na sejo IO povabljen g. Grgurovič, da v izogib nekaterim nejasnostim ter različnim
interpretacijam okoli plačil pojasni ravnanje njihovega društva. Predsednik ZŠRMS ga je pozval, da mu
je dana danes možnost, da osebno predstavi svoje poglede in pojasni ravnanje društva.
g. Grgurovič pojasni svoje nestrinjanje z obstoječim stanjem ter navede razloge njihovega ravnanja in na
koncu predloži pisni dokument kot dokument zveze in s tem tudi osnovo za njihovo ravnanje.
Predsednik ZŠRMS pojasni, da to ni uradni dokument zveze temveč predlog, ki ga je pripravil pok. g.
Škrlj kot njegov predlog dopolnitve dopisa, ki ga je pripravil na predlog nekaterih članov matičnega
društva ter ga posredoval tudi g. Bagarju. Na njegovo razočaranje pa k temu dokumentu pok. Škrlja ni bil
posredovan tudi takrat jasen odgovor predsednika ZŠRMS po elektronski pošti, da bo o tem vprašanju
odločal IO in poslano v vednost tudi g. Grandu.
Opomba: pisni dokument z navedenim odgovorom z dne 11.12.2008 obstaja kot tudi predlogi k dopolnjenemu dopisu in so bili
priloženi v gradivu za pripravo na to točko dnevnega reda.

Pojasni vsebino podpisane pogodbe o koncesiji ter oblikovanja cen v preteklosti ter jasno in odkrito
(preodkrito) sporočilo ZŠRMS o strukturi oblikovanja cene. Kaj so želela posamezna društva glede
distribucije v začetku izdajanja in kaj po opravljenem razgovoru koncem januarja.
Svoje mnenje so podali tudi ostali člani, ki so bili enakega mnenja, naj ostane kot je dogovorjeno in
izraženo z mnenji vseh ostalih društev. Večina jih dela volontersko in naj ostane tako, saj gredo vsa
sredstva, ki jih zbere zveza za delovanje njihovih članic. Predstavljeni predlog in stališča pa bi ogrozila
delovanje vseh ter bistveno vplivala na predlagani finančni načrt.. Počakati je potrebno konec sezone ter
medtem pripraviti ustrezne rešitve.
Predsednik je pojasnil stališča vseh društev, ki jih je zbral 29.01.2009 ter navede, da je s prvim naročilom
ZŠRMS društva in pred izdajanjem dovoljenj vprašala na kakšen način so želela, da se jim dovolilnice
pošiljajo. In tako so se jim tudi, vključno z vsemi sprotnimi dogovori.
Po razpravi v kateri ni bilo odstopanj ene ali druge strani je bil na predlog, da se poišče ustrezna rešitev in
sprejme določen sklep.
Izoblikovan je bil sklep št.. 1/2-1:
1. Izvršni odbor sprejema pobudo MRK Menola, ki se bo obravnavala pred novo sezono v mesecu
oktobru. Na sejo se vabijo vsi predsedniki društev.
2. V roku 7 (sedem ) dni se dogovorita Predsednik ZŠRMS in predsednik MRK Menola g. Grgurovič
glede podane pobude in o poravnavi zaostalih obveznosti.
3. ZŠRMS pripravi predlog za nakup letnih ribolovnih dovolilnic za novo sezono prej kot do sedaj.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Na sejo je bil vabljen g. Smoje ter g. Valenti in g. Bembič. Predsednik najprej pojasni vprašanja in težave,
ki se pojavljajo ter razloge povabila. Postavljeno je bilo vprašanje varovanja osebnih podatkov,
izdelovanja dovolilnic, kar ostane do nadaljnjega v delu na ZŠRMS.
V daljši razpravi v kateri je sodelovala večina prisotnih na seji so bila izpostavljena ribiškemu inšpektorju
vprašanja poročanja o ulovu, da se vodi samo zaščitena riba in naj se spremeni način poročanja; naročilu,
sprejemu in izdaji ribolovnih dovolilnic dokumentov; da ni razlogov za izgovore saj je rok izdelave ni
primerljiv z preteklostjo; izgubi in preklicu; ni dane ugodnosti upokojencem; pojasnjene so bile dovoljene
vabe in način lova; inšpektor je pojasnil svojo vlogo in pojave s katerimi se srečuje.
Dana je bila pobuda, da se pripravijo in vrišejo prepovedana področja za izvajanje prostočasnega ribolova
(obveže se Predsednik ZŠRMS); da se ob sodelovanju g. Valentija in ostalih društev pripravi pobuda za
spremembo Pravilnika o prostočasnem ribolovu ter urejanju obalnega morja, da bi se v njem zadrževala
riba. Ustrezni predlogi morajo v najkrajšem času tako na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano ter Ministrstvo za okolje in prostor.

Ad 3
Ob pripravi gradiva za to točko današnje sejo je bilo ugotovljeno, da je bilo gradivo dano v obravnavo
članom IO, da so bili narejeni ustrezno popravki. Predlagano je bilo da se sprejme sklep, da se tematika
obravnava in potrdi na naslednji seji ter sprejema naslednja sklepa:
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1. Ne glede na objave na spletnih straneh se v letu 2009 na naslove vseh društev pošljejo potrjeni
zapisniki IO.
2. Da IO imenuje komisijo v sestavi V. Melinc, B. Furlan, D. Torej, A. Jagrič ter g. Čater, ki zbere
pripombe na podane osnutke in spremembe dokumentov tako za:
A. za Skupščino: Spremembe Statuta ZŠRMS
Osnutek Poslovnika o delu Skupščine ZŠRMS
Osnutek Pravilnika o varovanju osebnih podatkov
Osnutek Temeljne usmeritve delovanja ZŠRMS
B. za delovanje IO: Poslovnik o delu IO
Pravilnik o materialno finančnem poslovanju
Postopek registracije društev
Pravilnik o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev
Predlog finančnega načrta ZŠRMS
Načrt dela ZŠRMS
Spremembe Statuta bodo pripravljene v tej smeri, da se uvede 4 letni mandat tako, kot je v praksi za vse
ostale zveze in kar je skladno tudi s pravili mednarodnih zvez in združenj katerih članica je ZŠRMS, ki do
danes tega ni uredila. Mandat pa bi stopil v veljavo na naslednji volilni Skupščini leta 2010.
Predlagano je bilo, da se skliče naslednjo sejo IO v petek 13. marca 2009 ter zaprosi RD Solinar za
gostoljubje v njihovih prostorih oz. prostorih KS Strunjan (potrjeno 02.03.2009). Priprave na sejo bo
vodil Zdenko Grando.
Na seji se bo izključno obravnavalo gradivo za sejo redne letne Skupščine ZŠRMS ter pregled aktov, ki
jih mora ZŠRMS urediti. Pregledano in sprejeto gradivo za Skupščino gre v obravnavo društvom.
Pripomb na podani predlog ni bilo.

Ad 4
1. Predsednik navede, da bi redne letne Skupščine ZŠRMS morale potekati prej, predvidoma takoj po
potrjenem bilančnem stanju. Predlaga se, da letošnja Skupščina sprejme sklep, da se v letu 2010 seja
Skupščine skliče v prvi polovici marca.
2. V krajši razpravi pri usklajevanju terminov za letošnjo sejo je bilo ugotovljeno, da je možnost samo na
začetku meseca aprila ali pa v maju. Ostali termini odpadejo, ker je v drugi vikend praznik; v tretjem
vikendu je predsednik na kongresu FIPS-M; zadnji vikend pa so že tekmovanja; maj pa je prepozen in
ni v skladu s pričakovanji članstva.
Izmed izbranih terminov v mesecu aprilu je bil naknadno izbran ter dogovorjen predlagani termin in
sicer sobota 04. april 2009. Izbrana in dogovorjena je bila tudi lokacija izvedbe redne letne Skupščine
ZŠRMS.
3. Izvršni odbor pripravi dopis v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju nagrad in priznanj ZŠRMS, da se
podelijo ustrezna priznanja in sicer častni predsednik, najboljši športnik(ca) posameznik(ca),
najprizadevnejši funkcionar(ka) v društvu, najboljše društvo za športne dosežke – predlog zanj pripravi
tekmovalna komisija.
4. Na sejo Skupščine predvidoma vabiti predsednike vseh obalnih občin, najvišje predstavnike OKS,
MŠŠ, MKGP, ZZRS, Inšpektorata MKGP, Kapitanije, Pomorske policije, Biološke postaje, sponzorje,
donatorje in partnerje ZŠRMS ter ostale, ki jih bo potrdil na naslednji seji IO.

Ad 5
1. Predsednika IO in TK do naslednje seje pripravita predlog razdelitve sredstev za organizacijo in
izvedbo tekmovanj, ki se štejejo za državna prvenstva ter pregled realiziranega programa dela ZŠRMS
ter predlog programa dela za 2009.
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2. Pripravi se osnutek programa vključevanja in dela z mlajšimi kategorijami za športni ribolov na morju.
V pripravo dokumenta se vključijo Zdenko Grando, Peter Kodre, Matic Koren, Sandro Valenti, Zvone
Grgurovič in Savo Bembič. Sledi usklajevanje in izdelava končnega dokumenta, ki gre v obravnavo v
vsa društva.
3. Zasedanje 7. kongresa Alpe-Adria bo 14. marca 2009 v Novigradu na Hrvaškem. Delegacijo na
kongresu zastopajo A. Škraban, Z. Grando in F. Bagar.
Druge razprave ni bilo.
Zaključek: 19.40

Aleksander ŠKRABAN
PREDSEDNIK

Zapisal: Danilo TOREJ
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