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IZVRŠNI ODBOR

Datum: 17.05.2009

Zapisnik št. 3/09
3. seje Izvršnega odbora ZŠRMS v letu 2009 z dne 15.05.2009,
ki je bila v prostorih ZŠRMS, dvorana Bonifika, Cesta Zore Perello Godina 3, v Kopru.

Pričetek: 18.05
Prisotni:
g. Torej, g. Grando, g. Mauer, g. Babič, g. Škraban
Opravičili so se: g. Jagrič, g. Melinc
Niso se opravičili: g. Bagar, g. Čater,
Ostali vabljeni: g. Mojškerc, g. Bizjak, g. Pucihar
Opravičili so se: g. Marinšek, g. Furlan
Predsednik ZŠRMS g. Škraban pozdravi navzoče, pojasni razlog sklica ter uredi nekaj formalnosti okoli
administrativnih zadev. Opravi oceno prisotnosti in predlaga dnevni red.
Predlagan je bil naslednji dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 2. redne seje IO
2. Potrditev dokumentov za delovanje IO ter sestave vodstev reprezentanc, poročilo o opravljenem delu
po Skupščini ZŠRMS
3. Pregled in odobritev rebalansa finančnega načrta za leto 2009
4. Razno
Na dnevni red , ki je bil predlagan v vabilu, ni bilo pripomb.

Ad 1
Potrditev zapisnika 2. redne seje Izvršnega odbora
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. Predsednik navede, da se ne glede na sprejet
dogovor nove sestave IO v letu 2008 zapisniki objavljajo po potrditvi IO ne samo na spletnih straneh
ZŠRMS temveč se pošljejo tudi na naslove društev.
Sklep št. 3/1-1:
Zapisnik 2. seje je soglasno sprejet in se pošlje v tiskani obliki na naslove društev.

Ad 2
Potrditev dokumentov za delovanje IO ter sestave vodstev reprezentanc, poročilo o
opravljenem delu po Skupščini ZŠRMS
Sklep št. 3/2-1
Izvršni odbor potrjuje predlagane dokumente za delovanje IO, ki stopijo v veljavo z dnem 15.05.2009
ter se v roku teden dni objavijo na spletnih straneh ZŠRMS.
Sklep št. 3/2-2
1. Izvršni odbor potrjuje predlaganega kandidata g. Sava BEMBIČA za trenerja članske ekipe ter
potrjuje imenovanje vodstva mladinske reprezentance.
2. Glede na razpoložljiva finančna sredstva se odloča o odhodu članskega trenerja na SP.
3. Glede sestave reprezentance in zagotovitve sredstev za SP se razpravlja na naslednji seji 29.05.2009.
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Vodstvo reprezentanc do takrat pripravi podrobne izračune in predloži dokumente skladno s
sprejetimi stališči pod Ad3 sprejetimi na 2. redni seji IO v letu 2008.
4. Skladno z določili Pravilnika o reprezentancah se po koncu Svetovanega prvenstva opravi analiza.
Tekmovalna komisija izda razpis za imenovanja vodstev reprezentanc ter poda predlog Izvršnemu
odboru v potrditev. Komisija pripravi tudi predlog trajanja mandata oz. na katera tekmovanja se to
nanaša.
Člani Izvršnega odbora niso imeli pripomb na izčrpno poročilo o opravljenem delu po Skupščini.
Pohvalili so predsednika za njegovo delo in vložen trud ter vodenje ZŠRMS, kakor tudi v ureditev novih
prostorov ZŠRMS. Glede na vso opravljeno administrativna in druga dela se predlaga, da se mu na eni od
naslednjih sej, kot je bila v preteklosti praksa nagrajevanja (predsednik, podpredsednik, tajnik) določi za
njegovo delo, ki več kot presega običajno delovanje, primerna nagrada.

Ad 3
Pregled in odobritev rebalansa finančnega načrta za leto 2009
V razpravi v kateri so sodelovali vsi prisotni, je g. Torej podal pripombo na premalo načrtovanih sredstev
za dotacije društvom za udeležbo na Evropskem prvenstvu ter zanemarjanje discipline lov na roke iz
zasidranega čolna, prav tako je bila podana pripomba glede sredstev za mladinske nastope v pokali AlpeAdria. Predsednik je menil, da potrebno v bodoče bolj sistematično pristopiti s strani predlagatelja k
pripravi pridobivanja sredstev in njeni delitvi. Prioriteta glede tekmovanj je zagotavljanje naprej pogojem
državnim prvenstvom ter delovanja državnih reprezentanc. Drugih pripomb na rebalans finančnega načrta
ni bilo in ugotovitev je bila, da je pripravljen skladno s sklepi Skupščine.
Sklep št. 3/3-1
Izvršni odbor potrjuje in odobrava rebalans finančnega načrta za leto 2009. Dokument se v potrjeni
obliki posreduje skupaj z zapisnikom Skupščine predsednikom društev na rednem letnem srečanju na
sedežu zveze.

Ad 4
Razno
Predsednik poda poročilo o odgovoru društvu Tramontana; predlogu za morebitno priznanje v akciji
MOK za leto 2009 »Šport in boj proti dopingu«…ugotovi se, da nimamo ustreznega kandidata za
priznanje; predsednik opozori na ustrezen popravek zapisnika Skupščine, kjer je bilo izpuščeno dopolnilo
pri Pravilniku o nagrajevanju…..glede naziva častni predsednik, častni član.
Predsednik prisotne seznani s poročilom Nadzornega odbora podanega na Skupščini. Še do sedaj niso
realizirani sklepi Izvršnega odbora št. 3/2-2 sprejeti na 3. redni seji v letu 2008 in se nanašajo na bivšega
tajnika zveze. Prav tako skrbnik pogodb za prodajna mesta potrdi, da kljub vsem rokom danim bivšemu
tajniku z njegove strani še do sedaj niso poravnane obveznosti.
Naslednja seja Izvršnega odbora bo 29.05.2009 v prostorih ZŠRMS (uro pred srečanjem predsednika s
predsedniki društev), predviden dnevni red bo Ad1. Potrditev zapisnika 3. redne seje IO; Ad2. Pregled
poteka priprav članske in mladinske reprezentance za udeležbo na Svetovnem prvenstvu ter pregled in
odobritev finančnega načrta; Ad3. Razno; priprave na sejo bo usklajeval in vodil Danilo Torej.
Druge razprave ni bilo.
Zaključek: 19.40

Aleksander ŠKRABAN
PREDSEDNIK
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