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IZVRŠNI ODBOR

ZAPISNIK 1. REDNE SEJE

Sestanek se je pričel ob 18. uri v prostorih ZŠRMS(Bonifika). Predsednik pozdravi vse prisotne in ugotovi,
da je izvršni odbor sklepčen – lista prisotnosti 15.3.2013. Predsednik predlaga dnevni red, ki je razviden iz
vabila. Člani izvršnega odbora soglasno potrdijo dnevni red kot je bil predlagan.
Svoje opravičilo so podali Nevenka Šalamon, Stojan Babič, Vinko Mojškerc ki je pooblastil Danila Torej, da
poda predloge ter Vlado Vrtačnik.
Ad1.
Pregled sklepov 3.redne seje IO ZŠRMS
1. Korespondenčna seja IO ZŠRMS – potrditev sklepa.
Potrjen je bil sklep o načinu in postopku poimenske določitve mladinske državne reprezentance
2. Poročili kapetanov članske in mladinske reprezentance – poročevalca Zdenko Grando in Marko
Kočar.
Obe poročili sta bili potrjeni.
Prav tako je bil potrjen sklep, da se nadaljuje z delom z mladimi in se število mladih poveča.
3. Gradivo komisij in organov, ki jih potrjuje IO ZŠRMS.
IO ZŠRMS je na predlog TK potrdil naslednje sklepe:
- Sprememba 63. člena Pravilnika o tekmovanjih v trnkarjenju na morju
Posamezni primerek težji od 1000g se točkuje s 1000 točkami neglede na dejansko težo.
- Na tekmah državnega nivoja se primerek ribe LAMPUGA ne šteje kot veljaven ulov.
- Delegat na tekmi je lahko tudi nečlan IO ZŠRMS; izbor delegata opravi TK.

4.

5.

6.
7.

Nerealiziran ostaja sklep o stroškovniku dejanskih stroškov, ki so nastali ob izvedbi DP 2012
pri RD KOKOT Kranj
Ponovno pozivamo MŠRD KOKOT Kranj, da nemudoma poda zahtevani stroškovnik.
Predlog za podelitev priznanj in nagrad mladinski državni reprezentanci U21.
Vsi sklepi glede podelitve nagrad in priznanj mladinski državni reprezentanci so realizirani.
Izdelane – personalizirane so ribiške palice kot materialna nagrada in zlate plakete za dosego
izjemnega športnega dosežka.
Oblikovanje stališč IO ZŠRMS do e-prodaje ribolovnih dovolilnic.
Sklep je bil realiziran; obveščen je bil skrbnik pogodbe št.430-157/2008/6 in zainteresirana družba
za e-prodajo ribolovnih dovoljenj.
Dopis OKS ZŠZ glede člana skupščine OKS ZŠZ.
Sklep je realiziran in posredovan na OKS ZŠZ
34. kongres CIPS v Lizboni na Portugalskem
Transakcijski račun: 10100-0034632972, Banka Koper
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Sklep je v realizaciji; opravljena je bila prijava udeležbe delegata, potrebno je rezervirati prenočišče
in urediti prevoz.
8. Oblikovanje stališča IO ZŠRMS do izvedbe finala 22. DP 2012.
Sprejeta sta bila dva sklepa.
-Neporabljeni del namensko danih denarnih sredstev za izvedbo tekmovanja višjega nivoja je
potrebno vrniti na TRR ZŠRMS.
-Nabavi se vse potrebne predmete za izvedbo tekmovanja višjega nivoja. Nabavljen je bil prenosni
računalnik, tiskalnik in predvajalnik zvoka. Potrebno je nabaviti vse potrebne zastave in table z
napisi imen RD.
9. Materijalna podpora ob izidu knjige Morski ribič – priročnik za športni ribolov na morju.
- Sklep o naši podpori je v realizaciji in bo končno realiziran na zboru članov.
10. Pod točko razno smo sprejeli dva sklepa.
- IO ZŠRMS na predlog TK potrdi finančno poročilo in končni uvrstitveni seznam za sestavo
članske državne reprezentance.
- Na vlogo RČD Porporella Koper glede na nastali primanjkljaj ob izvedbi DP mladinci je IO
ZŠRMS sprejel le ugotovitev, da imamo to sistemsko urejeno ter dal nalog za nakazilo
primanjkljaja v višini 400€.
Ad2.
Predlog programa dela ZŠRMS za leto 2013
Dokument je v prilogi.

Predsednik je uvodoma poudaril, da je predlog programa dela napisan tako, da nam omogoča dejavnost
na vseh mogočih področjih – napisan zelo široko. Poudarek je bil na načinu pridobivanja potrebnih
denarnih sredstev in sicer 3/5 ustvarimo sami s pomočjo koncesije in 2/5 predstavljajo javna sredstva, ki jih
pridobimo iz javnih razpisov FŠ in MIZKŠ. V nadaljevanju je predsednik poudaril da bo ZŠRMS delovala na
nacionalni ravni, na mednarodni ravni in sodelovala na področju stroke. Zaključil je, da delujemo v okvirjih
finančne zmožnosti ki so omejene; imamo nekatere možnosti povečanja finančnih prihodkov, predvsem v
povezavi s turizmom. Člani izvršnega odbora so po opravljeni razpravi sprejeli naslednji:
SKLEP
Potrdi se program dela ZŠRMS za leto 2013 v predlagani obliki.
Ad3.
Predlog finančnega načrta ZŠRMS za leto 2013
Finančni načrt v prilogi
Predsednik je predstavil predlog finančnega načrta za leto 2013. Povedal je, da se načrtuje na prihodkovni
strani 52.000 EUR s predlagano strukturo prihodkov. Na tem mestu je poudaril, da iz naslova FŠ je
odobrenih 12.000 EUR, kar je največ do sedaj. Pričakuje se, da bo iz naslova MIZKŠ odobrenih cca.
12.000 EUR. To bi pomenilo skupaj cca. 24.000 EUR iz javnih sredstev. Iz strukture odhodkov je razvidno,
da bodo enaki prihodkom t.j. 52.000 EUR. Med razpravo na predlagan finančni načrt ZŠRMS za leto 2013,
sta se izoblikovali dve pripombi. Zdenko Grando predlaga, da se postavka v strukturi odhodkov Stroški
nastopa državnih reprezentanc na SP CIPS – Portugalska poveča oziroma da 18.000 EUR ne bo dovolj.
Druga pripomba, ki jo je podal Danilo Torej je, da se postavka na odhodkovni strani Evropsko prvenstvo
črta in napiše Tekmovanje FIPS – M klub – dotacija društvom za nastop na SP. Obe pripombe se upošteva
tako, da se stroške nastopa državnih reprezentanc zagotovi z notranjo razporeditvijo strukture odhodkov in
iz naslova javnih sredstev, saj se predvideva, da se bodo povečala.
IO ZŠRMS po opravljeni razpravi sprejme naslednji:
SKLEP
IO ZŠRMS potrdi finančni načrt ZŠRMS 2013 z omenjenimi dvemi pripombami.
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Ad4.
Zaključni račun za leto 2012; Poslovno poročilo za leto 2012
Oba dokumenta sta podana v prilogi.
Predsednik poda poslovno poročilo za leto 2012; v celoti ga prebere. Pove, da je sestavni del izkaza
poslovnega izida za leto 2012. Nato poda še izkaz poslovnega izida za leto 2012. Pove, da je ta dokument
dejstvo in ga ni mogoče spreminjati; saj je to dokument vseh finančnih transakcij med opazovanim
obdobjem. Predsednik poda podrobno obrazložitev postavke materijalni stroški, ki je v preteklosti bila
deležna veliko pripomb. Člani IO so bili zadovoljni z obrazložitvijo predsednika. V nadaljevanju predsednik
pove, da je nadzorni odbor dal jasno stališče, da Zveza posluje tako, da na koncu ne ostaja veliko denarnih
sredstev; davek na dobiček in to stališče je bilo upoštevano. Letos bo ostalo za prenos v Društveni sklad
cca. 2.900 EUR. Trenutno stanje na TRR Zveze je 23.000 EUR.
Po obravnavi na oba dokumenta, so člani IO sprejeli naslednjo:
UGOTOVITEV
IO se je seznanil s poslovnim poročilo Zveze za leto 2012 in z izkazom poslovnega izida za leto 2012.
Oba dokumenta v prvotni obliki se predata AJPES-u.

Ad5.
Poročila:
-

Poročilo predsednika IO ZŠRMS – Egon Brecelj,
Poročilo predsednika TK – Vinko Mojškerc,
Poročilo predsednika SO – Edvard Bizjak,
Poročilo predsednika DR – Vlado Vrtačnik,
Poročilo predsednika NO – Arturo Steffe,
Poročilo kapetana članske reprezentance – Zdenko Grando,
Poročilo kapetana mladinske reprezentance – Marko Kočar

Predsednik je podal poročilo IO ZŠRMS za leto 2012. Poročilo je v celoti bilo prebrano in je sestavni del
točke Ad5. Sprejet je bil naslednji:
SKLEP
Potrdi se poročilo predsednika ZŠRMS za leto 2012 kot je bilo predlagano.
Poročilo predsednika NO – Arturo Steffe še ni bilo podano zato bo pripravljeno za Zbor članov.
Poročilo predsednika TK – Vinko Mojškerc
Poročilo je v prilogi.
IO je po opravljeni razpravi sprejel naslednji:
SKLEP
Poročilo ki ga je podal predsednik TK Vinko Mojškerc je bilo soglasno potrjeno.
Poročilo predsednika SK ki ga je podal predsednik Edvard Bizjak.
IO je po opravljeni razpravi sprejel naslednji:
SKLEP
Potrdi se poročilo SK v predlagani obliki.
Skliče se sodniški zbor in sicer 06.04.2013.
Poročilo predsednika DR je podal v imenu predsednika Bernard Mauer.
SKLEP
Poročilo je bilo soglasno sprejeto.
Transakcijski račun: 10100-0034632972, Banka Koper
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Poročilo kapetana članske državne reprezentance je podal Zdenko Grando.
SKLEP
Soglasno se potrdi poročilo kapetana državne članske reprezentance v predlagani obliki.
Poročilo kapetana mladinske državne reprezentance je podal Marko Kočar.
SKLEP
Soglasno se potrdi poročilo mladinske državne reprezentance, ki ga je podal Marko Kočar.
Ad6.
Oblikovanje besedil, sprememb in dopolnil internih aktov Zveze
Na osnovi zapisnika o izrednem inšpekcijskem nadzoru – priporočilo IO sprejme naslednji
SKLEP
Uredi se register vseh do sedaj registriranih društev.
Vsem društvom se pošlje obrazec Prošnja za članstvo v ZŠRMS, ki ga izpolnijo in vrnejo na IO.
IO je obravnaval pravočasno prejeto gradivo tekmovalne komisije in sprejel naslednji
SKLEP
63. člen pravilnika o tekmovanjih v trnkarjenju na morju se spremeni in se po novem glasi:
Posamezni primerek težji od 1000 gramov se točkuje s 1000 točkami neglede na dejansko težo.
SKLEP
Spremeni se 63. g člen in se po novem glasi:
Na tekmovanjih v lovu iz zasidranega čolna se ne točkuje naslednje(modre) ribe: lokarda ali plavica, skuša,
šnjur, sardela, sardela velika ali čepa, igla in lampuga.
SKLEP
35. členu se doda točka c in se po novem glasi:
Na državnem prvenstvu imajo pravico nastopa:
a) 10 najbolje uvrščenih z lanskega državnega prvenstva,
b) 20 najbolje uvrščenih iz predtekmovanja za državno prvenstvo,
c) V kolikor se iz prvih deset eden ali več tekmovalcev ne more udeležiti tekmovanja, se le tega
nadomesti z 11., 12., … iz lanskega državnega prvenstva. Tekmovalec, ki se po novem uvrsti in se
sprosti mesto v predtekmovanju le tega nadomesti iz lanske skupine 11., 12., … iz katere je
napredoval tekmovalec v skupino 10.
Menjave na čolnu – barka 4 in barka 6 je potrebno prilagoditi po pravilniku FIPS – M. Menjave so razvidne
iz priloge.
SKLEP
Menjave barka 4 in barka 6 se prilagodi po pravilniku FIPS – M in se jih vnese v pravilnik o tekmovanjih v
trnkarjenju na morju.

Ad7.
Potrditev koledarja tekmovanj in sodelovanja na mednarodnih tekmovanjih.
Tekmovalna komisija je predložila koledar tekmovanj in prirediteljev za leto 2013 in 2014. Oba dokumenta
sta v prilogi.
SKLEP
Soglasno se potrdi koledar tekmovanj in prirediteljev.
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SKLEP
IO soglasno potrdi udeležbo članske in mladinske državne reprezentance na svetovnem prvenstvu ki bo na
Portugalskem.
SKLEP
IO soglasno potrdi udeležbo ribiških društev na SP – tekmovanje FIPS – M klub; velja za tista ribiška
društva ki se bodo prijavila na poziv tekmovalne komisije.
Ad8.
Določitev zgornje meje kotizacije za posamezna tekmovanja.
Tekmovalna komisija je pripravila predlog in ga dala v potrditev IO.
SKLEP
Nadomestilo za glavnega sodnika in delegata na tekmovanjih državnega nivoja se izplača:
- Notranjost: enodnevno tekmovanje 57 EUR, dvodnevno tekmovanje 114 EUR
- Obala: enodnevno tekmovanje 25 EUR, dvodnevno tekmovanje 50 EUR
SKLEP
Kotizacija za tekmovalce:
- Enodnevno tekmovanje: tekmovalec 22 EUR, spremljevalec 15 EUR
- Dvodnevno tekmovanje: tekmovalec 35 EUR, spremljevalec 15 EUR
SKLEP
Prispevek Zveze prirediteljem tekem:
DP Obala člani 600 EUR
DP Obala mladi 800 EUR
DP Roka 1000 EUR
DP Palica finale 1600 EUR
DP Predtekmovanje 1500 EUR
Velja če je na tekmovanju 5 čolnov. Za vsak nadaljnji čoln 200 EUR dodatka ali odtegljaja, če ni 5 čolnov.
Za mladince U21 sta prireditelj kapetan in trener; plačilo opravi Zveza.
Kapetan po končanem prvenstvu predloži natančen popis stroškov – poročilo.

Ad9.
Predlog za sprejem naknadnega sklepa za podelitev zlate plakete ZŠRMS za življenjsko delo g. Bojanu
Laboda in doživljenjskega dovoljenja za športni ribolov na morju
IO je sprejel naslednji
SKLEP
Zveza svojemu nekdanjemu dolgoletnemu predsedniku g.Bojanu Laboda podeli zlato plaketo za življenjsko
delo na področju športnega ribolova in doživljenjsko ribolovno dovoljenje.
Ad10.
Priznanja in nagrade za mladinsko državno reprezentanco – ogled priznanj in nagrad.
IO se je seznanil z nagradami in priznanji za mladinsko državno reprezentanco.
Ad11.
Razno.
IO je pod to točko sprejel naslednji
SKLEP
Zbor članov ZŠRMS se skliče dne 13.04.2013 ob 10 uri v gostilni Karjola v Marezigah.
Transakcijski račun: 10100-0034632972, Banka Koper
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Pod točko razno se je v razpravo vključil Marjan Čater ter povedal, da imamo zadnja leta probleme pri
izvedbi državnega prvenstva zaradi slabega vremena. Tekmovalni komisiji se poda pobuda, da v prihodnje
premakne termin državnega prvenstva na zgodnejše obdobje, ko je vreme še stabilno.
Danilo Torej predlaga da se dopolni pravilnik o tekmovanjih v trnkarjenju na morju z predlogi tekmovalne
komisije.
SKLEP
Usklajeni pravilnik se da natisniti ustrezni tiskarni in sicer v 100 izvodih žepnega formata.
Seja IO ZŠRMS je bila zaključena ob 20.30 uri.

Zapisnik pripravil Egon Brecelj

S spoštovanjem,
Egon BRECELJ
PREDSEDNIK
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