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Koper, 02.08.2011

Zapisnik korespondenčne seje Izvršnega odbora JZS
z zaključkom dne 29.07.2011 ob 15:00

Zaradi nujnosti tekoče problematike je bila sklicana korespondenčna seja IO-ja.
S pooblastilom Predsednika JZS jo je sklical Podpredsednik IO JZS.
Seje so se udeležili naslednji člani Izvršnega Odbora JZS:
Gregor Veselko – Predsednik IO
Mitja Margon – Podpredsednik IO
Uroš Žvan
Juta Ošlak Kranjc
Jani Dvoršak

Dnevni red:
1. Trenerske licence
2. Izplačila akontacij
3. IFDS Submission

K točki 1.:
Glede na trenutno stanje in potrebe ter interese JZS, se na pobudo Sveta za usposabljanje
predlaga naslednji sklep:
Sklep IO/29072011/1:
Prehodno obdobje za pridobitev licenc in usposobljenosti trenerjev se podaljša še do
31.12.2011. Po tem datumu podaljšanje prehodnega obdobja ne bo več možno.
Sklep sprejet soglasno.
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!!! Obiščite nas v svetovnem spletu - www.jadralna-zveza.si !!!

K točki 2.:
Glede na težje finančne situacije oz.zmanjšano likvidnost v klubih ter trenutne možnosti JZS, se
predlaga naslednji sklep:
Sklep IO/29072011/2:
Reprezentantom in spremljevalcem, ki zastopajo Slovenijo in JZS na uradnih prvenstvih v
skladu s sklepi SS JZS in IO JZS, se lahko izplačajo akontacije pred odhodi na prvenstva,
največ do višine predvidenih dnevnic v skladu z normativi, za čas trajanja prvenstva.
Za sklep sta glasovala dva člana IO, dva člana proti. En član se je vzdržal glasovanja.
Sklep ni sprejet.

K točki 3.:
V okviru mednarodnega sodelovanja je na JZS prišla vloga s strani predsednice IFDS
(International Association for Disabled Sailing) za podporo predloga za uvrstitev »paralimpijskih«
disciplin v program svetovnega pokala. Veliko prirediteljev regat za svetovni pokal že razpisuje
tudi paralimpijske razrede. Čas za podporo predlogov je do 31.07. Tekst je v priponki.
Sklep IO/29072011/3:
Predložitev Predsednice IFDS se podpre kot po priloženem tekstu. Sekretar JZS pošlje
predlog na ISAF.
Sklep sprejet soglasno.

Generalni sekretar JZS
Sašo Jurak

Podpredsednik IO JZS
Mitja Margon
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