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IZVRŠNI ODBOR
Zapisnik 2. Redne seje IO ZŠRMS

Sestanek se je pričel ob 18 uri v prostorih ZŠRMS. Iz liste prisotnih je razvidna udeležba- priloga.
Opravičilo sta podala dva člana IO in sicer Marjan Čater zaradi zdravstvenih razlogov in g. Nevenka
Šalamon zaradi nepredvidenega dogodka.
Predsednik ugotovi sklepčnost IO in pozdravi vse prisotne; ter pove, da je danes od 9 članov IO prisotnih 7
članov in za sprejetje sklepa je potrebnih 4 glasove za.
Predsednik predlaga dnevni red, ki je kot v vabilu. Člani IO soglasno potrdijo predlagani dnevni red.
Ad1
Pregled sklepov 1. Redne seje IO ZŠRMS
Predsednik iz predloženega gradiva za 2. Redno sejo IO poda realizacijo sklepov 1. Redne seje IO. Vsi
sklepi do Ad11 so realizirani tako, da odprtih vprašanj za nazaj ni.
IO sprejme naslednji
SKLEP
Vsi sklepi 1. Redne seje IO ZŠRMS so realizirani in odprtih vprašanj za nazaj ni.
Ad2
Obvestilo o izrednem inšpekcijskem nadzoru po anonimnem prijavitelju.
Presednik poda informacijo o izrednem inšpekcijskem nadzoru, ki je bil opravljen dne 14.5.2012 v prostorih
ZŠRMS, kot je to opisano v gradivu za to sejo. Vsem članom IO ZŠRMS je bil omogočen vpogled v original
zapisnika izrednega inšpekcijskega nadzora.
Po opravljeni vsebinski razpravi IO ZŠRMS sprejme naslednjo
UGOTOVITEV
Izredni inšpekcijski nadzor je ugotovil, da izpolnjujemo pogoje za opravljanje nalog v športu in da
namensko trošimo javna finančna sredstva. Kršitev ni bilo ugotovljenih kar utrjuje zavest o pravilnem in
zakonitem delovanju ZŠRMS.
Ad3
Vsebina 15. Redne seje TK, ki jo potrjuje IO ZŠRMS.
Predsednik poda obrazložitev postopkov in možnosti ukrepov glede predmetne vsebine- opis je podan v
gradivu za 2. Redno sejo IO ZŠRMS.
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Člani IO in vabljeni so se vključili v razpravo, ki je sledila. Razpravljalci so se trudili, da bi oblikovali rešitev
za naprej in izražali nezadovoljstvo, ker društva odklanjajo zaupano jim prireditev, še posebno takrat, ko je
datum v naprej znan.
Po rzpravi je IO sprejel naslednji
SKLEP
IO naroča TK, da pripravi ustrezen predlog, ki bo omogočal na enostaven način snkcionirati opustitev
dolžnosti.IO bo predlagal ZČ, da tak predlog vnese v disciplinski pravilnik.
IO na osnovi razprave sprejme še naslednji
SKLEP
Na tekmovanjih v ribolovu kjer je organizator ZŠRMS in prireditelj eno od RD, je prireditelj dolžan
neposredno po zaključku predvidenega protokola ZŠRMS podati poročilo – stroškovnik prireditve. Vodstvo
tekmovanja ( g. sodnik, vodja ulova, delegat ) bo odločilo o nadaljnih postopkih financiranja prireditve
neglede na dispozicijo.
Ad4
Možnost nakupa rešilnih čolnov in njihove preureditve ter uporaba za potrebe Zveze in društevtekmovanja, treningi.
Predsednik poda ugotovitev, da imamo pri izvedbi tekmovanj probleme z barkajoli, saj ti povečujejo cene in
ne izdajajo nobenih dokumentov za svoje usluge. Iz gradiva je razvidno, da je poročevalec pod to točko g.
Zvonimir Grgurovič. Predsednik mu da besedo in ga prosi za seznanitev. Zvonimir Grgurovič izčrpno
poroča o rešilnih čolnih ter poda slikovno gradivo in naslove.
Sledila je razprava vseh udeleženih in neznank je bilo veliko ( privez, vzdrževanje, registracija,
lastništvo...), zato je IO sprejel naslednji
SKLEP
Opravi se poizvedovanje pri vseh RD glede nabave in uporabe rešilnih čolnov. Na osnovi stališč, ki jih bodo
oblikovala društva bo IO nadaljeval z aktivnostmi ali odstopil od njih.
Ad5
Razprava o možnosti pridobitve primernejših prostorov za potrebe delovanja Zveze – poslovni prostori,
ribiški muzej, restavracija...
Presednik seznani IO o možnosti razvoja ZŠRMS in trenutno razpoložljivimi sredstvi, ki jih Zveza
prejema.Vsebina je podana v gradivu za to sejo.
Po predstavitvi trenutnega stanja predsednik pove, da bi se morali organizirati tako, da bi sami pridobili več
finančnih sredstev za potrebe nadaljenega razvoja ZŠRMS. Predsednik prisotne prosi za aktivno razpravo.
Zvonimir Grgurovič je v svoji razpravi ugotovil, da je tako razmišljanje predsednika pravilno, saje potrebno
skrbeti za razvoj Zveze.
Sicer pa ni bilo pretiranega naudušenja prisotnih na to tematiko.
IO je po opravljeni razpravi sprejel naslednji
SKLEP
Opravi se poizvedovanje pri vseh RD. Na osnovi stališč, ki jih bodo posredovala RD se bodo aktivnosti
nadaljevala ali zaustavila.
Ad6
Predlog določil za pogodbo med MKGP in ZŠRMS za leto 2013 – evidenca izdanih ribolovnih dovoljenj in
dovolilnic; vodenje seznama dnevnega ulova in poročanje o njem
Transakcijski račun: 10100-0034632972, Banka Koper

Davčna številka: 88747735

Predsednik seznani prisotne z problematiko, ki izvira iz tega odnosa; opisana je v gradivu za to sejo.
Razpravljalci so bili mnenja, da bodo problemi ostali tako dolgo, dokler bomo prodajali dovoljenja celo leto.
Če bi se prodaja ribolovnih dovoljenj končala v januarju, bi z poročanjem imeli veliko manj problemov.
Predsednik vseeno vstraja, da predsedniki RD opravijo svoj del naloge- poročilo za svoje društvo oddajo
do 15.1. za pteteklo leto, kljub temu, da vsi niso vrnili evidenc dnevnega ulova.
Predsenik pove, da je bil namen te točke seznanitev članov IO o tozadevni problematiki, ki izvira iz
obveznosti poročanja ZZRS na osnovi pogodbe. Ob morebitnem preklicu te pogodbe bi Zveza izgubila cca
15000 €/leto.
AD7
Udeležba članske in mladinske reprezentance na SP; udeležba dveh društev na EP; poročili kapetanov o
pripravljenosti reprezentanc; potrditev naknadnih sklepov glede financiranja udeležencev na SP in EP.
Predsednik seznani člane IO in vabljene o aktivnostih obeh reprezentanc, kot je navedeno v gradivu. Svoja
poročila sta podala oba kapetana in seznanila IO o dosedanjih aktivnostih in porabi sredstev, ki še ni
dokončno.Obe poročili sta sestavni del tega zapisnika.
IO po opravljeni razpravi sprejme naslednje
SKLEP
Članski državni reprezentanci se odobri nastop na SP v Franciji in nakaže ustrezna finančna sredstva
planirana v finančnem načrtu za leto 2012.
SKLEP
Mladinski državni reprezentanci U21 se odobri nastop na SP v Črni gori in odobri ustrezna finančna
sredstva ( kotizacija, ribiški materijal, prevoz, zavarovanje, obleka...)
SKLEP
RD Oradela in PLK Koper se odobri finančna sredstva v višini vsakemu po 750€ za nastop na EP
planiranih v finančnem načrtu za leto 2012.
Ad8
Razno
Bernard Mauer skrbnik pogodb s prodajnimi mesti za prodajo tedenskih in dnevnih ribolovnih dovolilnic je
IO seznanil, da je prišlo do kraje na prodajnem mestu FORUM. Med ukradenimi predmeti so tudi ribolovne
dovolilnice. Ukradene ribolovne dovolilnice so označene. Pristojna PP je o kraji naredila zapisnik. O kraji
dovolilnic je seznanjen tudi Ribiški inšpektor.
Na osnovi navedenega in pismenega poročila, ki ga je podal Bernard Mauer IO sprejme naslednji
SKLEP
Odpiše se 49 dnevnih ribolovnih dovolilnic po priloženem seznamu, ki je del tega sklepa.

Seja IO je bila končana ob20 45 uri

S spoštovanjem,
Egon BRECELJ
PREDSEDNIK
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