ZVEZA ZA ŠPORTNI RIBOLOV NA MORJU SLOVENIJE
SEA SPORT FISHING FEDERATION OF SLOVENIA
CESTA ZORE PERELLO GODINA 3, SI 6000 KOPER

www.zsrm-slo.org

E- mail: info@zsrm-slo.org

Tel. in fax: + 386 (0) 059 045 554

Številka: 013/003-2009
Članica:
Member:

IZVRŠNI ODBOR
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Zapisnik št. 5/09
5. seje Izvršnega odbora ZŠRMS v letu 2009 z dne 11.12.2009,
ki je bila v prostorih ZŠRMS, dvorana Bonifika, Cesta Zore Perello Godina 3, v Kopru.

Pričetek: 18.00
Prisotni:
g. Babič, g. Bagar, g. Grando, g. Jagrič, g. Mauer, g. Torej, g. Škraban
Opravičili so se: g. Čater, g. Melinc
Ostali vabljeni:

g. Bizjak, g. Furlan, g. Marinšek, g. Mojškerc, g. Pucihar

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 4. redne seje IO ter sklepa korespondenčne seje
2. Poročilo o opravljenem delu v letu 2009 ter poročilo članske in mladinske reprezentance
3. Predlog temeljnih usmeritev delovanja ZŠRMS, finančnega načrta ter Poslovnika o delu Skupščine za
leto 2010
4. Ureditev tehničnih vprašanj in naloge članov IO ter komisij
5. Razno
Na dnevni red, ki je bil predlagan v vabilu, ni bilo pripomb.

Ad 1
Potrditev zapisnika 4. redne seje IO ter sklepa korespondenčne seje
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.
Na podlagi podanih gradiv je bil sprejet naslednji
Sklep št. 5/1-1:
1. Zapisnik 4. seje ter sklep korespondenčne seje se potrdi.
Sklep je bil sprejet brez pripomb.

Ad 2
Poročilo o opravljenem delu v letu 2009 ter poročilo članske in mladinske reprezentance
Predsednik je predvsem opozoril na nerealizirane sklepe in sicer 2. seje pod Ad4; 3. seje pod Ad2 sklep
3/2-2 4. točka ter 4. seje Ad3 točka 2. Prav tako je navedel realizacijo temeljnih usmeritev delovanja
ZŠRMS in opozoril na delno urejene naloge ter predvsem neurejene. Ti pa bodo obravnavani na prvi
naslednji seji.
Delo je zahtevalo veliko naporov in se zahvali vsem, ki so tvorno sodelovali pri ustvarjanju ter reševanju
naših skupnih vprašanj. Ocena Skupščine (po dikciji Zakona o društvih…Zbora članov) pa je to
spodbudna popotnica in obveza za naše nadaljnje delo.
Predsednik navede pisno poročilo o reprezentancah, ki je bilo poslano pred sejo ter splet okoliščin, ki je
bil tak, d a se niso izpolnili vsi načrti. g. Grando in poda pojasnilo na pisno poročilo članske , g. Furlan pa
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mladinske reprezentanc. Navedene so bile težave s katerimi se je soočalo na svetovnem prvenstvu. Zveza
je nudila reprezentancam vse potrebne pogoje za priprave in nastop.
Razvila se je razprava v kateri je sodelovala večina navzočih, g. Jagrič je opozoril na poročilo o sredstvih
namenjenih za reprezentanco in njihovo porabo; g. Pucihar pa na moteče napake, ki se pojavljajo zadnja
leta in bi o njih veljalo pisno obvestiti FIPS-M; predsednik meni, da vložena sredstva niso bila opravičena
z dosežki na zadnjih dveh Svetovnih prvenstvih, da rezultati niso več naključje temveč le plod trdega in
načrtnega dela. Taka pa mora biti tudi analiza ter sprejeti zaključki.
Na osnovi podanih poročil in daljše razprave se je izoblikoval naslednji
Sklep št. 5/2-2
1. Poročilo o opravljenem delu v letu 2009 je bilo sprejeto brez pripomb.
2. Skladno s sprejetim sklepom št. 3/2-2 Ad4 in določili Pravilnika o reprezentancah se po koncu SP
opravi analiza. Analizo skupaj s kapetanoma in trenerjema opravi tekmovalna komisija do 15.
januarja 2010.
Tekmovalna komisija pripravi predlog razpisa za imenovanje vodstev reprezentanc, ki ga bo IO
obravnaval na svoji 1. seji v letu 2010 dne 15.01.2010 ter predlog trajanja mandata oz. na katera
tekmovanja se to nanaša.
Razpis se objavi na spletnih straneh ZŠRMS
Sklepi so bili sprejeti brez pripomb.

Ad 3
Predlog temeljnih usmeritev delovanja ZŠRMS, finančnega načrta ter Poslovnika o delu
Skupščine za leto 2010
Predsednik navede vsebino vseh treh gradiv, ki so bila posredovana ter pojasni vsako posebej, kakor tudi
dejstvo, da so to predlogi, ki jih je potrebno proučiti in vgraditi v dokumente delovanja ZŠRMS.
Razvila se je razprava v kateri so sodelovali vsi navzoči. Ugotovitve so bile, da na predlog temeljnih
usmeritev ni pripomb. Glede predloga finančnega načrta je bilo pojasnjeno, da je bil predlog načrta za
2010 narejen v začetku oktobra zaradi potreb, ki jih narekujejo javni razpisi na katerih se prijavlja
ZŠRMS ter, da niso znani vsi dokončni podatki porabe zato je tudi prenos sredstev označen v višina CCA
(približno, okoli…). Točni zneski bodo poznani ob zaključku leta in najkasneje do konca meseca januarja.
Predsednik je poročal o znanih podatkih, ki jih je pripravila finančna služba in se gibljejo v okvirih
sprejetega rebalansa finančnega načrta za leto 2009. Izstopajo dejanski stroški obeh reprezentanc, ki so se
črpali iz rezervnih sredstev. To je po njegovem mnenju še razlog več, da se k načrtovanju obveznosti
reprezentanc pristopi bolj strokovno. Glede na nekatera mnenja in pripombe okoli priprave in izdelave
predloga finančnega načrta je predsednik to nalogo ponudil predlagateljem s pripombami. Nihče ni
sprejel ponujenega predloga.
Podan je bil predlog, da se povečajo sredstva za udeležbo na tekmovanjih Alpe-Adria za kat. U16 in U21,
kakor tudi društvom za nastop na klubskem EP in SP. Predloga za to, kdo bo zagotovil ta sredstva ni bilo.
g. Mauer je ob podajanju predloga finančnega načrta ter poročila o porabi sredstev navedel, da imamo
osebo, ki je veliko naredila v tem času in predstavlja več kot samo običajno opravljanje funkcije. Glede
na primerjave v preteklosti se je nekoga nagrajevalo za delo, sami pa smo videli, da smo se ukvarjali s
temeljno urejenostjo ZŠRMS in z neurejenimi zadevami. Predlaga, da se za izjemno prizadevno delo
nagradi predsednika, ki si to najbolj zasluži. g. Grando navede, da je že sam razmišljal o tem in hotel to
sprožiti na zadnji točki. Navede, da so bile znane številke s katerimi se je nagrajevalo prejšnjega tajnika
ter navede, da delo in rezultati s sedanjim predsednikom niti ni primerljivo in poudari, kaj vse je bilo
narejeno v zadnjem obdobju. Zato meni, da si predsednik zasluži nagrado za delo, ki ga je opravil in sicer
v obliki nagrade. Prvič za vsa administrativna in upravna dela v višini 1.500 EUR in 1.000 EUR za vse
izdelane letne, tedenske in dnevne ribolovne dovolilnice ter obrazce poročil o ulovu, kakor tudi vsa
administrativna in distribucijska dela.
V razpravo se je vključila večina prisotnih, pohvalila delo predsednika in se strinjala s podanim
predlogom. Predsednik se zahvali za izrečene besede in da predlog na glasovanje. Za podan predlog je
glasova 6 članov IO, predsednik se je vzdržal.
g. Jagrič je navedel nerealiziranega polletnega poročila in plana porabe članarine zveze namenjene
društvom. Predsednik navede, da je bilo poročilo o porabi sredstev predstavljeno predsednikom društev
skupaj z rebalansom plana, ki ni bilo oktobra temveč že 29.05.2009. Po krajši razpravi o obeh vprašanjih
je predsednik vprašal, kdo se strinja s podanim predlogom o porabi članarine zveze namenjene društvom.
Da ostane tako kot je bilo, je glasovalo 6 članov IO, 1 je bil proti.
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Predsednik navede vsebino Ad 10 zapisnika redne letne Skupščine v katerem je bilo navedeno….
» Poslovnik o delu skupščine ni bil sprejet, g. Gojko Viskić naj poda pisne pripombe, katere bodo
upoštevane za naslednjo skupščino«…..ker teh pripomb do sedaj ni bilo je IO pripravil končni osnutek
Poslovnika o delu Zbora članov ZŠRMS, ki naj ga še posebej pregledata člana IO zadolžena za pravna
vprašanja, pregledano gradivo se potrdi na prvi seji v januarju 2010 ter se ga pošlje v razpravo društvom
pred rednim volilnim zborom članov vseh društev včlanjenih v ZŠRMS.
Ker drugih predlogov, pripomb ali sugestij na to točko ni bilo je predsednik predlagal, da se izoblikuje
naslednji
Sklep št. 5/3-3
1. Predlog temeljnih usmeritev se sprejme v podani obliki in se ga vgradi v ustrezne dokumente zveze.
2. Predlog finančnega načrta se dopolni in potrdi na naslednji seji IO.
3. Predsedniku se izplača nagrada v višini podanega predloga in skladno z veljavnimi določili, ki se
nanašajo na materialno finančno poslovanje.
4. Predlog, da se članarina zveze deli ni bil sprejet.
5. Predlog osnutka poslovnika o delu Zbora članov se sprejme v podani obliki. Tehnični pregled
opravita še posebej zadolžena člana za pravno področje g. Melinc in g. Furlan. Pregledano gradivo
se na prvi naslednji seji IO potrdi in pošlje v razpravo pred rednim volilnim zborom članov vseh
društev včlanjenih v zvezo.
Sklepi so bili sprejeti brez pripomb.

Ad 4
Ureditev tehničnih vprašanj in naloge članov IO ter komisij
1. Predsednike navede, da bi si za razliko od dosedanjega delovanja IO še posebej želel okrepiti njegovo
delovanje, kjer bi vsak član prevzel pokrivanja posameznega področja delovanja. V letu 2008 smo se
dogovorili za temelje, vendar meni, da zadeve ne potekajo v želeni smeri. Zato je predlagal naslednjo
prerazporeditev pokrivanja področij: kadrovska in mednarodna dejavnost, promocijske aktivnosti (A.
Škraban in IO); naravovarstvo in ekologija (Z.Grando, S.Babič); tekmovalne dejavnosti (D.Torej, B.
Mauer, M. Čater, V. Mojškerc); informatika in spletna stran zveze (A. Jagrič, B. Mauer); odnosi z
javnostmi (E. Marinšek, A. Škraban); delo z mlajšimi člani in strokovno usposabljanje (Z. Grando, J.
Pucihar, E. Bizjak); pravno področje (V. Melinc, B. Furlan); ekonomsko finančno področje (F. Bagar,
D. Torej, A. Škraban).
Na podani predlog ni bilo pripomb.
2. Predsednik navede, da je bil na 4. seji IO ZŠRMS v letu 2008 izoblikovan sklep št.. 4/5-1, da se
določijo F. Bagar, B. Mauer ter S. Babič, da pripravijo in se dogovorijo ter uskladijo pogodbene
odnose z izdelovalcem ribolovnih dovolilnic kot skrbnikom izvajanja pogodb na prodajnih mestih.
Pogodba s skrbnikom je bila podpisana in se izvaja.
Za leto 2010 je bilo dne 27.11.2009 pripravljeno in 01.12.2009 objavljeno na spletnih straneh ZŠRMS
navodilo ter obrazec prosilcev letnih ribolovnih dovolilnic. Temu so bili podrejeni razgovori in
sestanki, ki jih je opravil predsednik na MKGP okoli želenih sprememb ter poenostavljanja poslovanja.
Prav tako so bile pripravljene nove pogodbe za vsa prodajna mesta za leto 2010.
Izdelava dovolilnic je potekala v preteklem obdobju na zadovoljstvo večine članov. Nismo pa dorekli
kljub dani ponudbi, kdo bo izdelovalec za LD. Veliko medsebojnega nezaupanja je botrovalo temu, da
je delo še vedno ostalo predsedniku. Predsednik je menil, da bi dolgoročno moral to delo ob določeni
pomoči članov IO opravljati tajnik ZŠRMS. Predlog in soglasje kandidata-ke obstaja in ga v letu 2009
nismo rešili. Pogodbena določila koncesijske pogodbe med MKGP in ZŠRMS navajajo tudi višino
stroškov, ki se obračunavajo za izdelavo. Zadeve se morajo s sprejetim Statutom in z novim mandatom
članov IO urediti.
3. Zadolžitve komisij glede na neurejene zadeve:
1. Področje marketinga
Ekonomsko finančno področje marketinga pokriva določena skupina. Predlagam, da do srede januarja
pripravita F. Bagar in A. Škraban marketinški načrt, D. Torej pa načrt pridobivanja novih prodajnih
mest.
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2. Naravovarstvo in ekologija
Z. Grando in S. Babič program ZŠRMS o vključevanju vseh društev v ekološko delo urejanja in
čiščenja obalnega pasu ter predlog sodelovanja pri urejanju morskega dna obalnega pasu …da se zadrži
migracija rib.
3. Tekmovalne dejavnosti
D. Torej, B. Mauer, M. Čater, V. Mojškerc….
Priprava in objava pogojev razpisa za kapetane državnih reprezentanc do srede januarja 2010
Ureditev statusa državnega prvaka
Ureditev in uskladitev koledarja domačih tekmovanj s tekmovanji v tujini
Opredelitev vključevanja drugih panog (big game) v sistem ZŠRMS…..5. in 7. mesto v Mehiki?,
ocena zmožnosti ter odnos do ostalih panog in disciplin…..
Obravnava pritožbe na izbirno tekmovanje (info.) v bodoče nekoga, ki se pritoži povabiti na razgovor
Ureditev ekipnega državnega prvenstva na ustrezen nivo kot ostale discipline….
- najmanj 11 društev želi, da se to uredi kot za ostala DP
- možnost 18 tekmovalcem, da pridobijo status športnika na državni ravni….
4. Strokovno usposabljanje
Z. Grando, J. Pucihar, E. Bizjak…..
Panožne športne šole
Program strokovnega usposabljanja za pridobitev naziva trener
Predsednike navede, da je v soglasju s predlagateljem bila sestavljena strokovna skupina (objavljena na
spletni strani ZŠRMS), ki žal ni opravila svojega poslanstva v skladu z dogovorom na eni od sej IO (na
sedežu PLK), kjer se je dogovorilo za sodelovanje pri pripravi strokovnega usposabljanja. Dočakali
smo samo en odziv.
Na sestanku s predsedniki društev 29.05.2009 je bil podan tako program panožne športne šole kot
program strokovnega usposabljanja, prejeli nismo niti enega predloga ali pripombe.
Zato se postavlja zaskrbljujoče vprašanje, kaj je potrebno narediti, da se bodo društva in posamezniki
zavedali , da izgubljajo. Denarja za usposabljanje ni potrebno investirati, ker se le-to pokriva iz
evropskih strukturnih skladov. Društva pa samo lahko dobivajo. Z usposobljenim kadrom lahko
kandidirajo za namenska sredstva pri svojih občinah na javnih razpisih.
Dnevi in dnevi dela pripravljavca programa so potrebni, da se nekaj pripravi, razišče in napiše. In, ko
imamo izdelek pred sabo, se to niti ne obravnava, kar je zaskrbljujoče.
5. Informatika in spletna stran
A. Jagrič, B. Mauer….
Predlog sklenitve pogodbe z vzdrževalcem strani
Priprava podlag za ureditev enotnega informacijskega sistema za tekmovanja
6. Izvršni odbor in vabljeni člani
Za vse nas skupna naloga za prvo naslednjo sejo
Opredelitev zaključka sezone, izbira najboljšega športnika in športnega delavca, podelitve nagrad in
priznanj, razglasitev častnega predsednika.
Dve leti nismo realizirali tega….ali to potrebujemo ali ne
Na podane predloge ni bilo pripomb.

Ad 5
Razno
Pod to točko je bilo obravnavano oz. se je odprlo kar nekaj vprašanj. g. Torej vprašanje izdelovanja
ribolovnih dovolilnic in izbire tajnika; g. Pucihar načina točkovanja in izbire reprezentance; g. Mojšker
poročila o sprejeti pritožbi na izbirno tekmovanje za reprezentanco; g. Torej o pooblastilu za prodajo
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dnevnih ribolovnih dovolilnic; g. Škraban o nespoštovanju izvrševanja sklepov IO ter ukinitvi prodajnega
mesta in nepredanih kartah.
Razprava je bila odprta in se je vanjo vključila večina prisotnih. Vse naloge in vprašanja pa zahtevajo
temeljit in argumentirane predloge in zaključek, ki pa ga jih ni bilo. Predsednik opozori, da se ne more
zadev poenostavljati, ker nekatera napisana dejstva obstajajo in, da so to vprašanja, ki so predvidena za
naslednjo sejo in bodo verificirana z ustreznimi sklepi.
Naslednja seja Izvršnega odbora bo predvidoma 15. januarja 2010 v prostorih ZŠRMS, priprave na sejo in
vsebino dnevnega reda bo usklajeval in vodil Zdenko Grando.
Druge razprave ni bilo.
Zaključek: 20.10

Aleksander ŠKRABAN
PREDSEDNIK

Zapisal: Zdenko GRANDO
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