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IZVRŠNI ODBOR
ZAPISNIK 1. REDNE SEJE IO ZŠRMS

Sestanek se je pričel ob 18 uri v prostorih ZŠRMS. Iz liste prisotnosti je razvidna udeležba- priloga.
Predsednik ugotovi sklepčnost in pozdravi vse prisotne. Iz neznanih vzrokov je odsoteen samo g. Edvard
Bizjak.
Predsednik predlaga dnevni red in njegovo rzšeritev za dve točki in sicer:
- 10. Črta se drugi odstavek 13.člena poslovnika o delu zbora članov ZŠRMS
- 11. Določitev datuma in kraja seje zbora čla

IO potrdi predlagan dnevni red z rzšeritvijo dveh točk. Na pismeno pobudo in podporo večine članov IO se
točka 7. Zahteva za spoštovanje zakonitosti prestavi na prvo točko. To pobudo je dal g. Danilo Torej.
Dnevni red po uskladitvi in razšeritvi je naslednji:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahteva za spoštovanje zakonitosti delovanja- pismo g. Aleksandra Škrabana.
Pregled sklepov 4. Redne seje IO
Predlog programa dela ZŠRMS za leto 2012
Predlog finančnega načrta ZŠRMS za leto 2012
Zaključni račun- bilanca za leto 2011
Poročila:
Poročilo predsednika IO
Poročilo predsednika TK
Poročilo predsednika SO
Poročilo predsednika NO
Poročilo predsednika DR
Poročilo kapetana članske reprezentance
Poročilo o delu z mladimi ribiči
Imenovanje ( kooptiranje ) podpredsednika IO na predlog ŠRD Marinar Kranj
Predlogi ŠRD Aero Celje
Predlog za podelitev nagrad in priznanj državni reprezentanci za doseženo 4. Mesto na SP v
Livornu
10. Črta se drugi stavek 13. Člena poslovnika o delu zbora članov ZŠRMS
11. Določitev datuma in kraja seje zbora članov
Ad1
Predsednik poda besedo g. Aleksandru Škrabanu, da obrazloži svojo pobudo oz. pismo. G. Aleksander
Škraban se zahvali za povabilo in dano besedo ter želi podati obrazložitev; ta mu je bila onemogočena od
nekaterih prisotnih, ki so temu nasprotovali. Glede na stanje , ki je nastalo se je g. Aleksander Škraban
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odločil, da zapusti sestanek, saj mu tega ni potrebno poslušati. Pred odhodom se vsem zahvali za
sodelovanje in ostaja še naprej na razpolago za morebitno pomoč.Predsednik se mu je za neljubi dogodek
opravičil. Sledila je razprava na to točko. Solidarnostno je sejo zapustil g. Klavdij Veldin.
Predsednik ponovno poda svoje stališče kot je navedeno v pisni obliki k tej točki.
Svoja stališča in gledanja poda tudi predsednik TK g. Vinko Mojškerc – obrazložitev je v pisni obliki.
Svoja stališča bi moral podati tudi predsednik SO g.Edvard Bizjak vendar je bil odsoten.
V razpravo se je uključila tudi ga. Nevenka Šalamon in dala obrazložitav zakaj v očitanem letu ni imela
ribolovnega dovoljenja- v tistem letu je bila noseča in zato ni imela letne karte.V rzpravo so se vključili tudi
ostali člani IO in vabljeni in zahtevali , da se ta razprava zaključi. IO sprejme naslednji:
SKLEP
Vsebini pisma g. Aleksandra Škrabana smo posvetili vso dolžno pozornost in sicer na TK, NO in dvakrat na
IO. V zvezi s tem smo sprejeli določena stališča in sklepe. Z današnjim dnem je ta razprava končana.
Ad2
Pregled sklepov 4. Redne seje IO
Predsednik pove da so vsi sklepi 4. Redne seje realizirani , kot je to razvidno iz gradiva za IO; raze sklepa
o naročilu 50 kos meric , ki je še v realizaciji.
IO po opravljenem poročilu sprejme naslednji :
SKLEP
Potrdi se zapisnik 4. Redne seje
Ad3
Predlog programa dela ZŠRMS za leto 2012
Predsednik poda v skrčeni obliki obrazložitev programa dela in poudari da je narejen tako , da nam
omogoča zelo široko delovanje na vseh področjih. Po obrazložitvi odpre razpravo o programu dela. K
razpravi se je javil g. DaniloTtorej in ugotovil, da je potrebno okrepiti delovanje na mednarodnem področju.
Predsednik poda obrazložitev tega stanja; zavzeli smo stališče, da se za potne stroške sredstva omejijo.
Zavezali smo se k varčevanju. V kolikor bodo sredstva omogočala, se bodo naši predstavniki več
uključevali na mednarodnih srečanjih.
G. Bernard Mauer je podal poročilo o prodanih dnevnih in tedenskih ribolovnih dovolilnic ter opisal strukturo
cen.
V razpravo se je vključil g.Stojan Babič in vprašal kako je potekala prodaja letnih ribolovnih dovoljenj v RD
Skuša Lucija. Izdelovalec letnih ribolovnih dovoljenj je predsednik ZŠRMS in je tudi predsednik RD Skuša .
Glede na velik pritisk izdelave skoraj vseh letnih dovoljenj v decembru in januarju sem se odločil, da bom
opravil letos preizku in izdelal letna dovoljenja za RD Skuša na zalogo v naprej in tako ugotovil,če se to
obnese.Rezultat tega pristopa je, v trenutku plačila dobiš letno dovoljenje- denar iz prodajnega mesta je še
isti dan fizično dostavljen v računovodstvo. Izdelovalec dobi ažurno seznam s potrebnimi poadatki o prodaji
letnih kart.
IO po opravljeni razpravi sprejme naslednji:
SKLEP
Potrdi se predlagan program dela ZŠRMS za leto 2012 v predlagani obliki.
Ad4
Predlog finančnega načrta ZŠRMS za leto 2012
Predsednik poda obrazložitev in smernice k predlogu finančnega načrta. Pove ,da bi bili skupni prihodki v
višini 50.000€ in skupni odhodki prav tako 50.000€. Predlagana je tudi struktura prihodkov in odhodkov,
vendar bi na tem področju po potrebi lahko prišlo do usklajevanja na za to pristojnih mestih.
V razpravo se je uključil g. Arturo Steffe in povedal , da se je kot predsednik NO sestal z ga.Bredo Medved,
kjer je dobil potrebne informacije. Zaradi tega predlaga nekatere popravke predvsem zaradi pozitivnega
poslovanja v letu 2011 in prenosu tega denarja 5000-6000€ v naslednje obdobje. Do tega trenutka , ko je
predlagan popravek finančnega načrta je bilanca za leto 2011 izdelana caa90%. Po tem predlogu se
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skupni prihodki in skupni odhodki ne spreminjajo; spreminja se struktura enih in drugih. Popravljen finančni
načrt ZŠRMS Za leto 2012 je priloga k temu zapisniku.
Po opravljeni razpravi je IO sprejel naslednji :
SKLEP
Potrdi se predlagani finančni načrt ZŠRMS za leto 2012 z predlaganimi popravki- priloga.
Ad5
Zaključni račun- bilanca stanja ZŠRMS za leto 2012
Predsednik poda informacijo glede na to , da je bilanca za leto 2011 izdelana caa.90%. Prihodki so večji od
odhodkov za caa. 5000€- 6000€. Poslovanje zveze je bilo pozitivno in uspešno. Bilanca stanja je vsota
vseh finančnih dogodkov za nazaj, zato tega ne moremo spreminjati.
IO vzame stanje bilance na znanje in pozdravi politiko varčevanja v preteklem letu.
Ad6
Poročila:
- Poročilo predsednika IO
- Poročilo predsednika TK
- Poročilo predsednika SO
- Poročilo predsednika NO
- Poročilo predsednika DR
- Poročilo kapetana članske reprezentance
- Poročilo o delu z mladimi ribiči
Predsednik IO poda svoje poročilo,ki je bilo priloženo k gradivu za 1. Redno sejo IO. Po opravljenem
poročanju pozove še ostale poročevalce, da opravijo isto. Ko so poročevalci končali s svojim delom; razen
g. Edvarda Bizjaka, ki je odsoten( podano je pisno poročilo ) predsednik povabi vse prisotne k razpravi po
poročilih.
Na poročilo TK je bil dan predlog, da se za novega člana TK imenuje g. Danilo Torej nameso g.Egona
Brecelj, ki je bil imenovan preden je postal predsednik ZŠRMS.
V razpravo se je uključil g.Arturo Steffe in vprašal, zakaj prihaja do zapletov pri plačevanju kosil na
tekmovanjih. Odgovoril mu je g.Vinko Mojškerc, da klubi prireditelji ne morejo služiti na račun tekmovanj, ki
jih organizira zveza.
Razpravljala je tudi ga. Nevenka Šalamon in vprašala kdaj bo njen klub dobil povrnjen denar v višini 600€;
izguba je nastala ob izvedbi predtekmovanja DP. Na njeno vprašanje je odgovoril g.Vinko Mojškerc.
Povedal je , da so vsi prireditelji opravičeni na nastalo razliko, vendar je stališče dokončno, da se
nobenemu ne odobri sredstev za nazaj in da se bo v bodoče bolj posvečalo pozornost takim dogodkom.
Na poročilo kapetana g. Zdenka Granda je imel pripombo g.Marjan Čater glede žrebanja in zamenjave, ki
je bila opravljena na zahtevo kapetana in ena na svojo zahtevo.
Na poročilo g.Klavdija Veldina je podal svoje stališče g. Zdenko Grando, ki ugotavlja , da je delo z mladimi
zelo pomembno, saj je članska reprezentanca že kar v letih.
Po opravljeni razpravi IO sprejme naslednji.
SKLEP
Predsednika ZŠRMS kot člana TK zamenja g.Danilo Torej.
SKLEP
Napotitev trenerja na SP,EP in mednarodna tekmovanja ni več možna zaradi varčevanja. Delo trenerja
opravlja rezerva.
SKLEP
Vsi predsedniki in člani IO lahko pošiljajo prispevke za objavo na spletni strani ZŠRMS. Skrbnik spletne
strani je g.A.Suša , As d.o.o. član RD Solinar Strunjan.
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Ad7
Imenovanje ( kooptiranje ) nadomestnega podpredsednika IO na predlog ŠRD Marinar Kranj
Predsednik pove, da je potrebno imenovati novega podpredsednika IO, ker je zaradi znanih razlogov
dosedanji podpredsednik g. Jože Mohorič odstopil.Nadalje pojasni, da jeopravil potrebne pogovore s
predstavniki ŠRD Marinar Kranj in prosil, da skladno s pravili opravijo postopek za nadomestnega člana.
Predsednik predlaga, da predstavnik iz ŠRD Marinar Kranj poda predlog za novega podpredsednika IO.
K besedi se je odzval g.Tomaž Gornik in podal pismeni predlog za novega podpredsednika IO.
Glede na to, da je prav on,ki podaja predlog, ga predsednik prosi za kratko predstavitev. Gospod Tomaž
Gornik se predstavi.
Po predstavitvi IO sprejme naslednji
SKLEP
Zboru članov se predlaga v potrditev za nadomestnega podpredsednika IO gospoda Tomaža Gornika.
Predlog je ŠRD Marinar Kranj podal v pisni obliki in je del tega zapisnika.
Ad8
Predlogi ŠRD Aero Celje
Predsednik odpre razpravo na to temo in da besedo ga. Nevenki Šalamon. V kratkem še enkrat poda svoje
predloge. Predsednik da na ogled zahtevane zapisnike, kot je navedeno v zahtevku. Ponovno se je odprla
razprava glede povračila 600eur za nazaj. Svoj del odgovora je prispeval tudi g. Vinko Mojškerc.
IO sprejme naslednji
SKLEP
Pritožbe, ki jih v pisni obliki podajo posamezniki ali društva se ažurno in z vso potrebno resnostjo
obravnavajo prednostno brez odlašanja in izgovorov.
Ad9
Predlog za podelitev priznanj in nagrad za doseženo 4. mesto na SP v Livornu v letu 2011.
Predsednik je še enkrat kot v gradivu obrazložil predlog za podelitev priznanj in nagrad zaslužnim
športnikom. Nato je želel razpravo o tem predlogu. V živahni razpravi je sodelovalo več razpravljalcev. Med
drugim je g.Zdenko Grando predlagal, da se pogledajo tudi rezultati za leto 2010, ko je reprezentanca
dosegla 3. mesto na SP. Tudi takrat se je oblikoval sklep, da se nagrade in priznanja podelijo, ko bodo za
to zagotovljeni pogoji.
Po razpravi je IO sprejel naslednji
SKLEP
Združijo se rezultati doseženi v letu 2010 in 2011 na SP-jih in se pripravi enotno priznanje in nagrada v
enkratni obliki za vse udeležence to je 9 ljudi. Nagrada, ki jo prejmejo člani reprezentance je:
- Diploma ZŠRMS
- Materijalna nagrada za ribiški materijal v vrednosti do 150eur na člana
Ad10
Predlog spremembe 13. Člena poslovnika o delu zbora članov ZŠRMS
Predsednik poda opravičenost potrebe za spremembo poslovnika. Oblikovalo se je stališče, da se na zboru
članov predlaga sprejem novega poslovnika s spremembo – črtanje drugega stavka 13. Člena omenjenega
poslovnika.
IO sprejme naslednji
SKLEP
Zboru članov se poda predlog za sprejem novega poslovnika o delu zbora članov ZŠRMS z omenjeno
spremembo.
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Ad11
Določitev kraja in datuma sklica zbora članov
Predsednik predlaga razpravo glede kraja in datuma sklica ter izdelave in dostave gradiva za zbor članov.
Po razpravi se je oblikoval naslednji
SKLEP
Zbor članov se skliče dne 24.3.2012 ob 10 uri v prostorih gostilne Karjola v Marezigah.
Vsem društvom dostaviti vabila 1 mesec pred zborom članov v elektronski obliki.
Vsem društvom dostaviti gradivo za zbor članov 14 dni pred zborom članov v elektronski obliki.
Seja IO je bila zaključena ob 21 uri.
Zapisnik sestavil: Egon Brecelj

Predsednik IO: Egon Brecelj

S spoštovanjem,
Egon BRECELJ
PREDSEDNIK
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FINANČNI NAČRT ZA LETO 2012
ZNESEK

VSEBINA
I. PRIHODKI - VIRI FINANCIRANJA
Dotacije iz proračuna
Članarina (a 1000)
Koncesija
Tedenske in dnevne karte (a cca)
Obresti
Donacije
Sponzorji
Prenos sredstev iz 2011

10.500,00 EUR
15.000,00 EUR
15.000,00 EUR
3.000,00 EUR
50,00 EUR
950,00 EUR
0,00 EUR
6.000,00 EUR

SKUPAJ PRIHODKI

50.000,00 EUR

ZNESEK

VSEBINA
II. ODHODKI – STROŠKI ZVEZE
Materialni stroški
- razni ribiški material: ribiške palice, mlinčki, vrvica, trnki, servis opreme itd.

Pisarniški material
- dopisni papir, obrazci, kuverte, papir, pisarniški pribor, kartuše, plast. folije in žepki…

PTT storitve

1.000,00 EUR
1.000,00 EUR
500,00 EUR

- telefon, GSM, faks, poštnina

Stroški vzdrževanja
- računalnik, tiskalnik, ostali tehnični pripomočki, ureditev pisarne zveze, ribiška oprema

Najemnine

500,00 EUR
1.920,00 EUR

- prostori zveze (cca 160 x 12)

Potni stroški, dnevnice, kilometrina
- IO, odbori in komisije, sodniški zbor, izpiti, treningi, udeležba na sejah in
kongresih (FIPS-M, OKS, SŠRAJ…), EP in SP

Stroški priprav reprezentanc (čl. + ml. U21)

4.500,00 EUR
2.000,00 EUR

- prevoz, vaba. malica. najem čolnov

Stroški nastopa drž. rep. na Svetovnih igrah CIPS (Francija)
- kotizacija, prevoz, oprema ekip (hlače, majice, brezrokavniki, trenirke, kape…)

ALPE ADRIA kat. U16 in U21
- dotacija društvom za nastop na ALPE-ADRIA kat. U16 in U21

Evropsko prvenstvo

15.000,00 EUR
750,00 EUR
1.500,00 EUR

- dotacija društvom za nastop na EP

Izbirna tekmovanja za reprezentance (čl. + ml. U21)
Sejem, reklama, propaganda
- propagandni material: majice, kape, značke

Letna Skupščina ZŠRMS

2.000,00 EUR
0,00 EUR
1.000,00 EUR

- najem prostora, materialni stroški, gostinske usluge

Stroški drugih storitev
- fotokopiranje, preoblikovanje pravil zveze, priprava strokovnih gradiv
- izdelava računalniških programov za vodenje evidenc
- izdelava računalniških programov za vodenje tekmovanj

Spletne strani ZŠRMS

400,00 EUR
130,00 EUR

- vzdrževanje spletne strani (cca 70 x 12)

Pogodbeno delo
Nagrade
Dotacija društvom za organizacijo DP
Članarine – takse drugim zvezam katerih članica je ZŠRMS
Nerazporejena sredstva – rezerva (a cca)

SKUPAJ ODHODKI

3.000,00 EUR
0,00 EUR
7.500,00 EUR
1.300,00 EUR
6.000,00 EUR

50.000,00 EUR

