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IZVRŠNI ODBOR

Datum: 15.03.2009

Zapisnik št. 2/09
2. seje Izvršnega odbora ZŠRMS v letu 2009
v prostorih RS SOLINAR Strunjan v KS Strunjan, Strunjan 28 v Strunjanu.

Pričetek: 18.05
Prisotni:
Opravičili so se:
Ostali vabljeni:
Opravičili so se:

g. Torej, g. Grando, g. Mauer, g. Čater, g. Jagrič, g. Melinc, g. Bagar, g. Škraban
g. Babič
g. Furlan, g. Mojškerc,
g. Bizjak, g. Marinšek, g. Pucihar

Predsednik ZŠRMS g. Škraban pozdravi navzoče, pojasni razlog sklica seje in razloge odsotnih (občni
zbor društva), napove namen sklica seje ter uredi nekaj formalnosti okoli administrativnih zadev. Opravi
oceno prisotnosti in predlaga dnevni red.
Predlagan je bil naslednji dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 1. redne seje IO
2. Obravnava gradiva za redno letno sejo Skupščine ZŠRMS
3. Obravnava ter verifikacija manjkajoče dokumentacija zveze
4. 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 1. seje je bil soglasno sprejet.

Ad 2
Predsednik pojasni, da je bilo predsednikom društev poslano elektronsko sporočilo, da bo letošnja redna
letna Skupščina v soboto dne 04. aprila 2009 v prostorih gostilne KARJOLA v Marezigah in pojasni kako
je bil ta kraj izbran; da se bodo na seji pregledale in verificirale zadeve, ki jih bodo prejela društva in jih
bomo obravnavali na Skupščini; da bi prihranili pri stroških je predlagal, da bi vsakemu društvu poslali 1
izvod gradiva tako v pisni kot elektronski obliki; vsem delegatom pa v elektronski obliki na e-naslove, ki
nam bi jih poslali (dan je bil in sprejet predlog, da to naredijo društva sama); gradivo bo objavljeno tudi
na spletnih straneh zveze; da je potrebno skladno z določili 16. člena Statuta najmanj 14 dni pred dnevom
sklica objavili dnevni red ter predložiti vsa potrebna poročila; prav tako spremembe in predloge
dokumentov, ki bi jih ZŠRMS že davno morala imeti; da bo lahko Izvršni odbor lahko objavil točno
število delegatov posameznih društev, ki jo skliče Skupščina je bilo po zbranih in posredovanih podatkih
ter primerjavah le-teh predlog za listo delegatov, ki jo je predsednik predstavil v projekcijski sliki ter
navede vsebino 17. člena Statuta, ki navaja…, da Skupščino sestavljajo delegati članov zveze. Vsak član
ima na Skupščini tri delegate, poleg tega pa še enega delegata na vsakih dopolnjenih 50 članov društva...;
predlaga vsebino vabila in scenarij za izvedbo Skupščine pokaži scenarij v projekcijski sliki….
V razpravi v kateri so sodelovali vsi prisotni so bili narejeni nekateri popravki, ki so zadovoljevali vse
prisotne, ki so potrdili predlagano in popravljeno gradivo.
Predsednika je predlagal, da bi na letošnji Skupščini podelili naziv častnega predsednika; s strani društev
do 11.03.2009 ni bilo nobenega drugega predloga. Predlog za podelitev priznanj lahko poda posameznik,
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društvo ali organ zveze.
V Izvršnem odboru velja prepričanje, da v vsakem društvu obstaja nekdo, ki mu čast in priznanje lahko
izrečemo za njegovo delo, odnos in dosežke.
Predsednik navede svoje mnenje, da je podelitev na sejah bolj protokolarna in gre hitro v pozabo. Bolj se
nagiba k temu, da bi take svečanosti opravili v mesecu novembru (en petek proti večeru), ko bo ZŠRMS
organizirala svečano prireditev, kamor bi povabili vse predsednike, najuspešnejše organizatorje,
tekmovalce, predstavnike institucij in vse, ki nam pomagajo materialno ali finančno ter se vsem s
kratkim nagovorom zahvalili za njihov prispevek, podelili zaslužena priznanja ter organizirali primerno
pogostitev ob našem druženju in razgovorih.
Pripomb ali nasprotnih predlogov ni bilo.
Predsednik navede, da je gradivo za sejo Skupščine je v zaključni fazi priprave, ker še niso bila zbrana in
urejena vsa poročila; na pregled jih bodo člani IO prejeli v dokončni obliki v sredo.
Druge razprave ni bilo.

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 na podlagi obravnave na zadnji seji ter se posreduje v
gradivu za Skupščino; da je bila imenovana komisija, ki si je še posebej ogledala gradivo in podala
pripombe; pisno je bila podana ena.
Za lažje delo se vsebine gradiv projicirajo in urejajo ter vpisujejo pripombe sproti. Predlagano je bilo, da
se pogleda naslednje dokumente:
A. za Skupščino: Spremembe Statuta ZŠRMS; osnutek Poslovnika o delu Skupščine ZŠRMS; osnutek
Pravilnika o varovanju osebnih podatkov; osnutek Temeljnih 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 so bile 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.
Na seji se je izključno obravnavalo gradivo za sejo redne letne Skupščine ZŠRMS. V dolgi razpravi v
kateri so bili pregledani vsi dokumenti ter narejeni zaključni popravki gradiva za redno letno Skupščino je
bilo dogovorjeno, da je osnovni tekst ostaja črn, popravki in predlogi sprememb Izvršnega odbora so
rdeči, društva pa svoje pripombe vnesejo v modri barvi. Pregledano in sprejeto gradivo za Skupščino gre
v obravnavo društvom.
Podan je bil predlog, da se gradivo za delovanje Izvršnega odbora, ki je bilo v obravnavi že od jeseni
pregleda še enkrat ter vnesejo morebitni popravki. Prisotni so menili, da se v obliki korespondenčne seje
pošlje še morebitne pripombe do Skupščine ter potrdi predlagano gradivo na prvi naslednji seji Izvršnega
odbora.
Pripomb na podani predlog ni bilo.

Ad 4
1. Predsednik in novi skrbnik pogodb podata informacijo o poteku podpisovanja pogodb s prodajnimi
mesti. Predsednik navede, da primopredaja z bivšim tajnikom zveze kljub sprejetemu sklepu IO ni bila
opravljena kot je naložil Izvršilni odbor. Predsednik bo v naslednjem tednu pisno posredoval zadevo
ustreznemu organu zveze.
2. Predsednik tekmovalne komisije je podal predlog sprememb za višine dotacij na osnovi sklepov 7. seje
TK, vendar je v pripravi gradiva za sejo prišlo do nesporazuma. Gradivo ni informativne narave temveč
predlog TK, ki ga mora potrditi Izvršni odbor.
Podan je bil predlog TK in se ga daje v potrditev članom Izvršnega odbora kot sledi:
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a.) Kotizacija:- Enodnevna tekmovanja: tekmovalci ……..20 €
spremljevalci…...15 €
- Dvodnevna tekmovanja: tekmovalci ……..30 €
spremljevalci…....15 €
b.) Dotacije društvom organizatorjem tekmovanj:
VSEBINA
Člani obala
Roka
Mladinci obala
U 21
Polfinale palica
Finale palica

DOSEDANJA DOTACIJA

PREDLAGANA ZA 2009

850 €
1000 €
850 €
480 €
2200 €
1700 €

750 €
1000 €
500 €
500 €
2400 €
1700 €

Člani IO potrdijo predlagane spremembe skupaj z vsebino zapisnika.
3. Za datum in kraj naslednje seje se dogovorimo po redni letni Skupščini zveze (predvidoma KIT Kranj),
priprave na sejo bo vodil Danilo Torej.
Druge razprave ni bilo.
Zaključek: 20.15

Aleksander ŠKRABAN
PREDSEDNIK

Zapisal: Zdenko GRANDO
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Poročilo o udeležbi na 7. kongresu
Skupnosti za športni ribolov na morju Alpe-Adria
Kongres je potekal v Novigradu (HRV) v Hotelu Maestral Tere BB in so se je udeležili po sklepu IO kot
delegati ZŠRMS g. Franc Bagar, g. Zdenko Grando in Aleksander Škraban. Iz SLO sta bila prisotna tudi
predstavnika Ribiške zveze Slovenije (predsednik in tajnik), kongresu pa so prisostvovali predstavniki
ribiških zvez Italije, Hrvaške in Madžarske. Prevajalo se je simultano v italijanski, hrvaški in madžarski
jezik.
Pozdravni nagovor sta imela predsednik SŠRAA Attilio La Porta ter predstavnik županije kot organizator.
Predlagano in imenovano je bilo delovno predsedstvo in tajnik kongresa. Podana so bila pisna poročilo
predsednika SŠRAA, poročilo nadzornega odbora in finančno poročilo. Poročila in Statut SŠRAA bodo
odslej objavljena na naših spletnih straneh.
Zanimiv je bil poziv SŠRAA, da pomaga organizatorjem pri dodelitvi nagrad (medalje, pokali….).*
Sledila je razprava na podana poročila v katerem je bilo pojasnjeno o spremembah v vrstah ribiških
funkcionarjev zadarske županije (problemi v preteklem letu z izpolnjevanjem obveznosti do SŠRAA);
udeležence je nagovoril predstavnik iz Madžarske; predstavnik domače ribiške zveze (sladkovodne) je
opozoril na ribiški sejem ter vsebino kongresa o problematiki kormoranov, ki ga bodo organizirali na to
temo; podani so bili predlogi o vključitvi Črne Gore, Bosne, Avstrije, Švice in Nemčije v SŠRAA ter
pojasnila kaj je bilo na to temo narejeno (problem je odzivnost teh držav).
Vsa poročila so bila sprejeta enoglasno.
Predsednik SŠRAA je podal predlog o programu dela 2009-2010, kjer so v ospredju predvsem dejavnosti
na področju sladkih voda; čim več srečanj s predstavniki sladkih voda, vključevanje mladih, čim več
tekmovanj na rekah in jezerih; zaradi pomena sladkovodnega ribiškega športa, da naj bi že danes
napovedali prireditve, ki bi združevale ljudi; pojasnjeno je bilo glede tekmovanj otrok, ki že obstajajo;
predlagali so povezave med društvi; SŠRAA ima neka finančna sredstva, ki bi jih vložili ali jih po potrebi
zbrali tako za pridobivanje mladih kot za izvedbe ekoloških programov; IO bi podprl določene predloge
in iniciative; predstavnik RZS je navedel primer, ko so organizirali prireditev pa nihče ni prišel; dan je bil
predlog, vsaka zveza naj bi organizirala tekmovanje za pokal AA…* (ne samo pokali tudi kaj več..)
** mi smo prišli takoj na idejo, da predlagamo Izvršnemu odboru ZŠRMS in tekmovalni komisije, da bi
naša DP za nižje kategorije razglasili za odprto DP z značajem Mednarodnega pokala AA v obliki npr.
»Liga AA« ter povabili ostale države članice SŠRAA. S tem bi povečali številčnost udeležencev in
dvignili nivo tekmovanja ter na konec koncev ob tem zaslužili »kak Euro« iz blagajne SŠRAA iz
naslova programa vključevanja mladih v vrhunski šport. (predloga nismo javno iznesli)
Kongres je bil zaključen ob podelitvi priznanja organizatorju Hrvaški športni ribolovni zvezi,
podpredsednik le te se je v kratkem nagovoru zahvalil za priznanje; priznanja je bil tudi deležen tudi g.
Gojko Viskič za pomoč SŠRAA pri prevajanju.
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