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IZVRŠNI ODBOR

Datum: 01.06.2009

Zapisnik št. 4/09
4. seje Izvršnega odbora ZŠRMS v letu 2009 z dne 29.05.2009,
ki je bila v prostorih ZŠRMS, dvorana Bonifika, Cesta Zore Perello Godina 3, v Kopru.

Pričetek: 17.00
Prisotni:
Opravičili so se:

g. Torej, g. Grando, g. Čater, g. Mauer, g. Babič, g. Jagrič, g. Škraban
g. Bagar, g. Melinc

Ostali vabljeni: g. Mojškerc, g. Furlan, g. Pucihar
Opravičili so se: g. Bizjak
Niso se opravičili: g. Marinšek
Predsednik ZŠRMS g. Škraban pozdravi navzoče, pojasni razlog sklica. Opravi oceno prisotnosti in
predlaga dnevni red.
Predlagan je bil naslednji dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 3. redne seje IO
2. Pregled poteka priprav članske in mladinske reprezentance za udeležbo na Svetovnem prvenstvu ter
pregled in odobritev finančnega načrta
3. Razno
Na dnevni red, ki je bil predlagan v vabilu, ni bilo pripomb.

Ad 1
Potrditev zapisnika 3. 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 pripombe in predloge, ki
jih je poslal pred sejo g. Jagrič, ki se nanašajo na vsebino vodenja postavk, ki so bila vnesena z
rebalansom, kar pa se že vodi v evidencah materialno finančnega poslovanja zveze na delu - koncesija.
Prav tako je bil spregledan predlog članarine za mladince. Pri glasovanju o njeni višini je bil en glas proti.
Glede sodniških pristojbin se pozove sodniško komisijo, da poda ustrezen predlog.
Na podlagi podanih predlogov je bil sprejet naslednji
Sklep št. 4/1-1:
1. Zapisnik 3. seje je soglasno sprejet in se pošlje v tiskani obliki na naslove društev.
2. Za sezono 2009 se za mladince določi enotna članarina v višini 10 (deset) €.
3. Sodniški komisije se predlaga, da v najkrajšem času poda svoj predlog glede sodniških nadomestil.

Ad 2
Pregled poteka priprav članske in mladinske reprezentance za udeležbo na Svetovnem
prvenstvu ter pregled in odobritev finančnega načrta
Predsednik poda pojasnilo, zakaj je bilo k gradivu za to točko priloženo gradivo in sicer sprejeta stališča
Izvršnega odbora ter Pravilnik o reprezentancah ter razloge okoli njegove udeležbe (neudeležbe) na SP.
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Predsednik pozove oba kapetana, da podata poročilo o poteku priprav. Najprej je g. Grando podal
poročilo o delu mladinske reprezentance, zatem pa g. Pucihar o poteku priprav članov. Pisni finančni
načrt na seji ni bil posredovan.
Na osnovi podanih poročil in daljše razprave se je izoblikoval naslednji
Sklep št. 4/2-2
1. Material za ribolov se nabavi takoj – v mesecu juniju.
2. Koncem avgusta se organizira in izvede skupne priprave.
3. Finančni načrt se mora bolj detajlno urediti in vsebovati vse stroške materiala, prevozov in opreme.
4. O tem ali gre na SP tudi trener članov odloča glede na finančno stanje predsednik ZŠRMS.
5. Oprema reprezentance naj ostane v dosedanjih barvah, ki so enake olimpijskemu kompletu (modro,
belo, zeleno).

Ad 3
Razno
1. Predsednik pojasni, da bodo v naslednjih dveh tednih objavljeni vsi sprejeti in popravljeni dokumenti
ZŠRMS objavljeni na spletnih straneh zveze. Zasedenost predsednika in delovne obveznosti spletnega
mojstra sta razloga temu zamiku.
2. Predsednik navede dejstvo, da je na zadnji seji člane IO seznanil s poročilom Nadzornega odbora
podanega na Skupščini ter njegovega poročila istemu odboru pred sejo Skupščine.
Glede na to, da se je to vprašanje obravnavalo na kar nekaj sejah in, da do današnjega dne niso bili
realizirani sklepi Izvršnega odbora št. 3/2-2 sprejeti na 3. redni seji v letu 2008 in, ki se nanašajo na
bivšega tajnika ZŠRMS Maria Druscovicha ter dejstva, da do današnjega dne ni poravnal obveznosti iz
plačil za prodane dnevne in tedenske ribolovne karte kljub dogovorjenemu roku ter večkratnim
zahtevam skrbnika vseh pogodb, ki se nanašajo na prodajna mesta je bil soglasno sprejet naslednji
Sklep št. 4/3-3
1. Zaradi nevestnega dela Maria Druscovicha, kršenja določil 13. člena Statuta z neizpolnjevanjem
sklepov Izvršnega odbora ZŠRMS se prekine pogodba za prodajo dnevnih in tedenskih ribolovnih
dovolilnic za prostočasni ribolov št. PM 010/05-2009 med Zvezo za športni ribolov na morju Slovenije
ter RD Oradela Piran. Odpovedni rok začne z dnem 29.05.2009.
2. Mario Druscovich se pozove, da TAKOJ nakaže neporavnane obveznosti iz leta 2008 za znani znesek
v nasprotnem se zoper njega uvede disciplinski postopek.
Vso dokumentacijo (pogodba, karte, obrazci…)prodajnega mesta preda skrbniku vseh pogodb.
Naslednja seja Izvršnega odbora bo po potrebi v mesecu juniju v prostorih ZŠRMS, priprave na sejo in
vsebino dnevnega reda bo usklajeval in vodil Danilo Torej.
Druge razprave ni bilo.
Zaključek: 18.25

Aleksander ŠKRABAN
PREDSEDNIK
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