
ZAPISNIK 
 

 
7. seje Izvršnega odbora Jadralne zveze Slovenije, ki je bila v petek 6. oktobra 2006 ob 
18.00 uri v prostorih Jadralne zveze Slovenije, Kopališko nabrežje 5 v Kopru. 
 
Prisotni: 
 

 člani Izvršnega odbora JZS: Stanislav ŽBOGAR, Uroš ŽVAN, David ANTONČIČ, 
Milan MORGAN, Viljem OREL  
(upravičeno odsotni: Srečo JADEK, Miran TRONTELJ) 

 
 člani organov: Karmen PAHOR (NO), Ivan ŠTRAVS (SS), Janez MRAK (SMJ), Jure 

OREL (SPJ) 
 
 
Predsednik IO JZS g. Stanislav ŽBOGAR je pozdravil vse prisotne in predlagal naslednji 
dnevni red: 
 

1. Ugotovitev sklepčnosti 
 

2. Pregled in potrditev zapisnika 6. seje 
 

3. Pregled in ocena reprezentančnih nastopov v sezoni 2006: 
- poročilo strokovnega sveta za vrhunski šport 
- poročilo strokovnega sveta za mladinsko jadranje 
 

4. Tiskovna konferenca JZS 
 

5. Razno 
 
 
K 1. točki: 
Od devetih članov Izvršnega odbora je na seji prisotnih pet članov. Skladno z 21. členom 
statuta JZS je Izvršni odbor sklepčen in lahko nadaljuje delo. 
 
K 2. točki: 
Predsednik je podal pregled sklepov zapisnika 6. seje IO JZS. Na zapisnik ni bilo pripomb. 
 

SKLEP: Zapisnik 6. seje IO JZS se potrdi brez pripomb. 
 
K 3. točki: 
Pregled in oceno reprezentančnih nastopov v sezoni 2006 sta podala predsednik Strokovnega 
sveta JZS Ivan Štraus za članske razrede in predsednik Sveta za mladinsko jadranje Janez 
Mrak za mladinske razrede. Rezultati v sezoni 2006 so dobri in so v skladu s pričakovanji. 
 
Realizira se program priprav in udeležba razredov OPTIMIST na SP v Urugvaju v meseceu 
decembru skladno s programom in sklepi. 
 
K 4. točki: 
Pripravi se tiskovna konferenca JZS Slovenije po 25.10.2006. 
 

SKLEP: Tiskovno konferenco JZS v sodelovanju s predsednikom JZS pripravi in vodi 
članica IO JZS Katja KRASKO. 
 



K 5. točki (RAZNO): 
 
 Prekinitev delovnega razmerja sekretarja JZS 

Predsednik prebere pismo sekretarja JZS Bojana GALETA o prekinitvi delovnega 
razmerja. 
 
SKLEP: Sekretar mora urediti vso dokumentacijo JZS. Predsednik se s sekretarjem 
pogovori o nadaljnjem sodelovanju in delu . 
 
 

 Predsednik prebere pismo Neve STREL PLETIKOS o vzrokih odpovedi nastopa 
Nika PLETIKOSA na SP Laser Radial v ZDA. 

 

SKLEP: Pismo in problematiko se odstopi disciplinskemu sodniku JZS, da poda svoje 
mnenje. 

 
 Sofinanciranje tekmovalcev v razredu Soling na SP v ZDA 

 

SKLEP: Odobri se sofinanciranje posadke v razredu Soling na SP v ZDA, popravi se 
pravilnik o financiranju državnih reprezentanc tako, da morajo tekmovalci doseči rezultat, 
ki prinese kategorizacijo mednarodnega  razreda za razred, ki nastopa izven Evrope. 

 
 ISAF Konferenca Helsinki (Finska) 4.-11.11.2006 

 

SKLEP: Davidu ANTONČIČU se financira udeležbo na ISAF konferenci v skladu s 
finančnim planom JZS in v okviru sredstev, ki jih dobimo namensko za konference od 
MŠŠ. 

 
 Poročilo o financiranju reprezentanc za leto 2006 

 

SKLEP: Poročilo o financiranju reprezentanc v letu 2006 pripravi SS za vrhunski šport in 
mladinsko jadranje po končani sezoni. 

 
 Svet za potovalno jadranje 

Poročilo je podal predsednik Sveta za potovalno jadranje Jure OREL 
 

 Match race 
Predsednik sveta za potovalno jadranje je predlagal, da se sofinancira nastope na Match-
race tekomavnjih 

 

SKLEP: Strokovni svet JZS in predsednik JZS proučita možnost sofinanciranja Match 
race tekmovanja. 

 
 
Seja je bila zaključena ob 20:30 uri 
 
 
 
Zapisal: David ANTONČIČ               Predsednik: Stanislav ŽBOGAR 
 


