
Z A P I S N I K 
 

6. seje Izvršnega odbora Jadralne zveze Slovenije, ki je bila v četrtek 22. junija 2006 ob 18:00 uri 
v prostorih Jadralne zveze Slovenije v Kopru. 

 

Prisotni: 

• člani IO: Stanislav Žbogar, Uroš Žvan, Srečo Jadek, Dušan Puh, Viljem Orel, Milan Morgan, 
David Antončič, Miran Trontelj 

• člani organov: Ivan Štravs (SS), Janez Mrak (SMJ), Jure Orel (SPJ), Bojan Gale 

 

Izostanek je opravičila Katja Krasko. 

 

Predsednik Jadralne zveze Slovenije g. Stanislav Žbogar je pozdravil vse prisotne in predlagal 
naslednji dnevni red: 

1. Ugotovitev sklepčnosti 
2. Pregled ter potrditev zapisnika in sklepov prejšnje seje 
3. Pregled finančnega stanja 
4. Pregled reprezentančnih nastopov v sezoni 2006 
5. Projekt OI Peking 2008 
6. Razno 
 

Dušan Puh je opzoril, da ni prejel vabila za sejo IO in vprašal, zakaj mu ni bilo poslano. 

Bojan Gale: Vsa vabila so bila poslana skupaj in glede na to, da so jih dobili vsi člani IO, bi ga 
moral dobiti tudi Dušan Puh. 

 

K 1. točki 

Od devetih članov Izvršnega odbora je na seji prisotnih osem članov. Skladno z 21. členom Statuta 
JZS je Izvršni odbor sklepčen in lahko nadaljuje delo.  

 

K 2. točki 

Stanislav Žbogar je na kratko preletel zapisnik in sklepe 5. seje z dne 6. aprila 2006.  

SKLEP: Zapisnik 5. seje Izvršnega odbora se sprejme.  

Člani IO so predlagali, da bi bili zapisniki posredovani v roku 5 dni po končani seji. 

Srečo Jadek je predlagal, da se zapiše v zapisnik samo sklepe, razprave pa le na izrecno zahtevo 
razpravljalcev.  

SKLEP: Zapisnike sej organov se izdela v roku 5 delovnih dni po seji. Po pregledu se ga objavi 
na spletni strani in pošlje po pošti. 

SKLEP: V zapisnik se zapiše le sprejete sklepe, razprave pa le na izrecno zahtevo razpravljalcev. 

 



K 3. točki 

Pregled finančnega stanja so člani dobili na sami seji, dodatno pa sta ga predstavila še Bojan Gale 
in Stanislav Žbogar. 

Srečo Jadek: Brez dodatnih pojasnil so tabele zelo težko razumljive. 

Dušan Puh: Zakaj so bili izplačani stroški posadki Žbogar – Košir.  

Uroš Žvan: Na podlagi katerih sklepov in kategorij po pravilnikih so bili povrnjeni stroški 
reprezentanom. 

Ivan Štravs je podal kratko poročilo o delu v letu 2006 in pojasnil sestavo reprezentanc.  

Bojan Gale je pojasnil, da so bili vsi stroški izplačani skladno s pravilniki oz. sklepi. Poleg 
veljavnega pravilnika je v veljavi tudi Sklep Izvršnega odbora iz leta 2003 oz. 2004, ki omogoča 
tekmovalcem s kategorizacijami financiranje regat in priprav kljub neuspehu na tekmovanju. 

SKLEP: Do naslednje seje IO se pripravi bolj pregleden pregled finančnega stanja. Pri vsakem 
reprezentantu se dopiše razred po pravilniku in rezultat na tekmovanju. Članom IO se pošlje vse 
sklepe IO glede financiranja. 

SKLEP: Nadzornemu odboru se predlaga podrobnejši pregled izpalčil po pravilnikih.  

 

K 4. točki 

Pregled reprezentančnih nastopov v letu 2006 je bil podan pisno. 

Stanislav Žbogar je opozoril na SP Laser Radial, ki je v ZDA in predlagal, da na prvenstvo 
pošljemo razširjeno ekipo.  

SKLEP: Vsi reprezentantje, ki gredo na prvenstva, morajo pred odhodom opraviti psihofizični 
test.  

 

K 5. točki 

Stanislav Žbogar je predlagal, da je kontaktna oseba za projekt POI Peking 2008 David Antončič. 

SKLEP: Kontaktna oseba za POI Peking 2008 med OKS in JZS je David Antončič.  

David Antončič je nato predstavil projetk, ki je bil posredovan OKS-u. 

Dušan Puh: Zakaj je med kandidati tudi Karlo Hmeljak, če je pretežak za krmarja na 470.  

SKLEP: Program POI Peking 2008 se sprejme.  

SKLEP: Predlog internih kvalifikacij za nastop na POI Peking 2008 pripravi Strokovni svet za 
vrhunski šport. 

 

K 6. točki 

Strokovni svet je predlagal višine nadomestil trenerjem reprezentanc in reprezentantov.  

Razred športnika višina nadomestila trenerja 

Svetovni razred  150 EUR 
Mednarodni razred  125 EUR 
Perspektivni razred  100 EUR 

V primeru, da spremlja trener več kot štiri mladinske reprezentante je nadomestilo 125 EUR.  

V vsa nadomestila je že vključena uporaba spremljevalnega čolna v višini 50 EUR. 



SKLEP: Sprejme se predlog Strokovnega sveta. S tem se spremeni 7. člen Normativov porabe 
sredstev JZS. 

 

Stanislav Žbogar je predstavil problem novic na spletni strani JZS in dosedanje sodelovanje z Jano 
Pines.  

Člani IO so bili mnenja, da je potrebno sodelovanje nadaljevati, saj je spletna stran dobro 
obiskana. 

SKLEP: Dogovor za nadaljnje sodelovanje z Jano Pines opravi Stanislav Žbogar.  

 

Bojan Gale je predstavil projekt revije Jadralec in sodelovanje revije z JZS. 

Člani IO so bili mnenja, da je sodelovanje zanimivo. 

SKLEP: Opravi se dodatne pogovore z urednikom revije Jadralec. 

 

Uroš Žvan je opozoril, da je cena druge jadrnice Tornado previsoka, tako da jo bomo težko 
prodali. 

Uroš Žvan je predlagal, da v prihodnje tiskovne konference sklicujemo ob bolj primernih datumih, 
saj zadnja ni bila ravno obiskana. 

 

Dušan Puh je vprašal, kako je z predajo poslov novega disciplinskega sodnika.  

Primopredaja do dne seje še ni bila opravljena. Pripravlja se v teh dneh. 

 

Stanislav Žbogar je prebral odpoved generalnega sekretarja, ki jo je podal pisno na sami seji 
zaradi izrečenih žaljivk Dušana Puha med obravnavo 3. točke dnevnega reda. Za izrečene žaljivke 
zahteva opravičilo.  

Dušan Puh je dodal, da se nima namena opravičiti, predlagal, da JZS takoj najde novega sekretarja 
in zapustil sejo IO. 

Člani IO so sekretarja prosili, da kljub izrečenim žaljivkam ostane na delovnem mestu.  

Stanislav Žbogar je predlagal, da se pogodbo o zaposlitvi z generalnim sekretarjem JZS podaljša 
za nadaljne tri mesece. Razgovor z njim bo opravil sam. 

SKLEP: Pogodba o zaposlitvi se podaljša za tri mesece. 

 

 

Seja IO je bila končana ob 21:30 uri. 

 

 Zapisal Predsednik  

 Bojan Gale Stanislav Žbogar  
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