
Z A P I S N I K 
 

8. seje Izvršnega odbora Jadralne zveze Slovenije, ki je bila v sredo 20. decembra 2006 ob 18:00 
uri v prostorih restavracije Skipper v Kopru. 

 

Prisotni: 

• člani IO: Stanislav Žbogar, Uroš Žvan, Dušan Puh, Viljem Orel, Milan Morgan, David 
Antončič, Katja Krasko 

• člani organov: Ivan Štravs (SS), Janez Mrak (SMJ), Jure Orel (SPJ), Karmen Pahor (NO), 
Bojan Gale 

• ostali prisotni: Jurij Dorošenko, Tomaž Čopi, Jana Pines 

 

Izostanek sta opravičila Srečo Jadek in Miran Trontelj. 

 

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. Koledar regat za leto 2007 
4. Kriteriji za nastop na Olimpijskih igrah – Strokovni svet 
5. Okvirni finančni načrt za leto 2007 
6. Razno 
 

K 1. točki 

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

 

K 2. točki 

Dušan Puh je vprašal, kdaj je bila 7. seja in kdo je bil na sami seji prisoten. 

Sedma seja IO je bila v petek 6. oktobra, na njej pa so bili prisotni člani IO Stanislav Žbogar, Uroš 
Žvan, Viljem Orel, Milan Morgan in David Antončič ter člani organov Ivan Štravs (SS), Janez 
Mrak (SMJ), Jure Orel (SPJ) in Karmen Pahor (NO). 

 

Bojan Gale je na kratko preletel sklepe 7. seje Izvršnega odbora. 

Dušan Puh je vprašal, na osnovi česa je bil sprejet sklep o sofinanciranju nastopa razreda Soling 
na SP v ZDA. 

Pojasnilo sta podala predsednik JZS Stanislav Žbogar in podpredsednik Uroš Žvan. Posadka je v 
letu 2005 na SP osvojila medaljo. Poleg tega je posadka z rezultati dosegla kategorizacijo 
mednarodnega razreda s čimer JZS od MŠŠ pridobi del sredstev za nastop posadke na regatah. 

Dušan Puh je protestiral proti takšnim sklepom, ki se ne držijo sprejetih pravilnikov. Bil je 
mnenja, da se bo s tem sprožil val nastopov v neolimpijskih članskih disciplinah na tekmovanjih 
izven Evrope. Mladinci v razredu Laser Radial so perspektivni, člani v razredu Soling pa ne. 



Vprašal se je zakaj JZS podpira takšne vrste rekreacijo in zakaj je IO sprejel sklep mimo 
pravilnika. 

SKLEP: Zapisnik 7. seje Izvršnega odbora se sprejme.  

 

K 3. točki 

Koledar regat za leto 2007 so člani dobili pisno, dodatno pa ga je predstavil Bojan Gale. 

Jure Orel in Uroš Žvan sta opozorila na tri regate za razred Open, ki bodo 22. septembra, od tega 
kar dve v Izoli ob sejmu. Oba organizatorja trdita, da imata z organizatorjem sejma sklenjen 
dogovor. 

Milan Morgan je v koledar dodal 13. Trofej mesta Piran. 

Dušan Puh je opozoril na problem dveh regat na istem regatnem polju. Ali lahko klubom 
prepovemo organizacijo regat. 

Jure Orel je predlagal, da SPJ ugotovi dejstva glede obeh regat in uskladi termine.  

SKLEP: Svet za potovalne jadrnice se pooblasti za dokončni sprejem koledarja regat za razred 
Open. 

 

Dušan Puh je opozoril na nespoštovanje Pravilnika o reklamiranju in Pravilnika o verifikacijah 
tekmovalcev ter SPJ predlagal, da se pri usklajevanju koledarja regat upošteva tradicionalnost 
regat. Tradicionalne regate imajo prioriteto pred drugimi regatami. 

 

Člani IO so se nato seznanili s kandidaturami za Državna prvenstva in po pregledu koledarja in 
preteklih organizacij dodelili organizacijo prvenstev naslednjim klubom:  
 Razred Kategorije Datum Organizator 

Optimist 
dečki, deklice, 
kadeti in kadetinje 
do 12 let 

14.09. – 16.09.2007 JK Burja Izola Optimisti 

Optimist  ekipno 21.09. – 23.09.2007 BD Ranca Ptuj 
Prehodni 
razred Laser 4.7 mladinci in 

mladinke 14.09. – 16.09.2007 JK Burja Izola 

Laser Radial članice in mladinke 
Laser člani in mladinci 
470 člani in mladinci 

Olimpijski 
razredi 

Finn člani 

19.10. – 21.10.2007 JK Pirat Portorož 

Laser Radial člani in mladinci 19.10. – 21.10.2007 JK Pirat Portorož 
Evropa člani in mladinci 13.10. – 14.10.2007 ŠD Piran Neolimpijski 

razredi Fireball člani 19.10. – 21.10.2007 JK Olimpic in JK Fireball 
IMS - ORC člani predlog organizatorja Ni organizatorja Regatno-

potovalne  J/24 člani 23.06. – 25.06.2007 JD J/24 Izola 
Match Race  člani 26.01. – 28.01.2007 JD J/24 Izola 

Form. Wind.  člani in članice predlog organizatorja Ni organizatorja Jadralne 
deske Freestyle člani 21.09. – 23.09.2007 Windsurfing Style Team 

Marblehead člani predlog organizatorja Ni organizatorja Jadralno 
modelarstvo One metre člani predlog organizatorja Ni organizatorja 

 

SKLEP: Potrdi se predlagani koledar regat za leto 2007 z izbranimi datumi državnih prvenstev in 
predlaganimi spremembami. Razredi, za katere še ni razpisanega državnega prvenstva lahko JZS 
prijavijo organizacijo prvenstva kasneje.  

Državno prvenstvo je veljavno in državni prvak razglašen le v primeru, da je na prvenstvu 
nastopilo vsaj šest slovenskih tekmovalcev ali ekip iz vsaj treh različnih slovenskih klubov. Na 



koncu morajo biti uvrščeni vsaj trije tekmovalci ali ekipe. Vsi tekmovalci morajo biti državljani 
Republike Slovenije.  

 

K 4. točki 

Sistem kriterijev za nastop na POI v Pekingu 2008 so člani IO dobili pisno, dodatno pa ga je 
obrazložil Ivan Štravs. Sistem omogoča stik mladincev in članov na bližjih regatah za točke pa 
upošteva točke, ki jih tekmovalci na posamezni regati pridobijo za ISAF-ovo rang lestvico. 

Prišlo je do razprave o samem sistemu regat in točkovanju v kateri so sodelovali Dušan Puh, 
Stanislav Žbogar, Viljem Orel, Uroš Žvan in Ivan Štravs. Povzetki razprave so: 

• pravila igre morajo biti določena vnaprej in dovolj zgodaj, 

• kriteriji morajo biti stimulativni za vse tekmovalce – tako vrhunske kot perspektivne, 

• potniki za POI morajo biti določeni dovolj zgodaj in ne le par mesecev pred POI. 

SKLEP: Sprejme se predlagani sistem kriterijev. Potrdi se prvih 6 predlaganih regat, ki so:  

REGATA KRAJ DRŽAVA DATUM RANG 
 Split Olimpic Sailing Week   Split   CRO   06-11 Mar 2007         3      
 Expert Olympic Garda   Riva del Garda   ITA   14-18 Mar 2007         2      
 Izola Spring Cup   Izola   SLO   04-09 Apr 2007         2      
 Semaine Olympique Francaise   Hyeres   FRA   19-27 Apr 2007         1      
 Holland Regatta   Medemblik   NED   23-27 May 2007         1      
 European Championships   Thessaloniki   GRE   01-10 June 2007         1      
 

SKLEP: Dokončen sistem kriterijev se oblikuje najkasneje do 15. januarja 2007. V sistemu je 
potrebno upoštevati še Svetovno prvenstvo leta 2007 in predlagati morebitno nadaljevanje 
kriterijev v leto 2008. 

 

Janez Mrak je članom IO predstavil sistem kriterijev za mladinske razrede, ki ga je pripravil Svet 
za mladinsko jadranje.  

SKLEP: Sprejme se predlagani sistem kriterijev za mladinske razrede, ki ga je pripravil Svet za 
mladinsko jadranje.  

 

K 5. točki 

Okvirni finančni načrt za leto 2007 so člani dobili pisno, dodatno pa ga je predstavil Bojan Gale. 

Viljem Orel je vprašal, kdo mora sprejeti finančni načrt, da bomo v letu 2007 lahko delali. 

Dušan Puh predstavljenega finančnega načrta ni podprl 

SKLEP: Sprejme se predlagani finančni načrt za leto 2007. Finančni načrt se, ko bodo znani, 
uskladi z dejanskimi zneski prihodkov ter ga pošlje v potrditev Skupščini. 

 

Jure Orel je predlagal, da v finančni načrt za leto 2007 umestimo tudi udeležbo na EP v Match 
Race-u v znesku 1800 EUR. 

SKLEP: Omenjena postavka se vnese v finančni program. 

 

Janez Mrak je predlagal predlog spremembe sofinaniciranja razvoja mladinskih razredov, ki ga je 
pripravil Svet za mladinsko jadranje. 



Uroš Žvan se je vprašal, če so to res sredstva za razvoj, saj jih dobijo klubi, ki so že razviti, ne pa 
tisti, ki trenutno nimajo še nič.  

S petimi glasovi za je bil potrjen predlog Sveta za mladinsko jadranje, ki se glasi: 

SKLEP: Sredstva za razvoj mladinskih razredov se razdeli klubom, katerih verificirani 
tekmovalci se bodo v času od 1. januarja do 31. avgusta udeležili vsaj: 

Razred  Minimalna udeležba na regatah Znesek sofinanciranja 

Optimist štirih kriterijskih regat koeficienta 
1,4 ali več.  

320 EUR / tekmovalca 

Laser 4.7 šestih kriterijskih regat  320 EUR / tekmovalca 

Laser Radial petih kirterijskih regat 320 EUR / tekmovalca 

Laser Stand. treh kriteijskih regat 320 EUR / tekmovalca 

470 treh kriterijskih regat 400 EUR / posadko 

 

SKLEP: Akontacija sredstev v višini 150 EUR po tekmovalcu (enosedi) oz. 200 EUR po posadki 
(dvosed 470) se izplača do konca aprila na podlagi števila tekmovalcev v letu 2006. Pred 
izplačilom akontacije morajo vsi klubi, ki so v letih 2005 in 2006 prejeli sredstva Jadralni zvezi 
poslati poročilo o namenski porabi sredstev ter verificirati vse tekmovalce. 

 

K 6. točki 

Stanislav Žbogar je opozoril na podeljevanje nagrad in članom IO predlagal, da v JZS izdelamo 
sistem podeljevanja nagrad za vrhunske dosežke. Sklep IO glede 16. mesta na mednarodnem 
tekmovanju je namreč preveč obsežen in razvrednoti posamezne dosežke.  

 

Jure Orel je predstavil spremenjena pravilnika, ki so ju člani IO dobili pisno skupaj z 
obrazložitvijo predlaganih sprememb.  

SKLEP: Sprejmeta se Pravila za odprte razrede regatno-potovalnih jadrnic pri JZS ter 
Tekmovalni pravilnik in pogoji za organizacijo regat za Pokal Slovenije. 

 

Uroš Žvan je predstavil oblačila reprezentace, ki bi jih zagotovil S.Oliver ter dal oblačila Ivanu 
Štravsu v pregled. 

SKLEP: Ivan Štravs pregleda oblačila in javi potrebno št. kosov oblačil. 

 

Dušan Puh je podal željo po odstopu z mesta člana IO JZS in predlagal, da Skupščina JZS izvoli 
novega člana.  

Stanislav Žbogar je dejal, da ni potrebe po odstopu, saj vsi člani organov kdaj pa kdaj razmišlajjo 
o dostopu.  

Izvršni odbor je željo Dušana Puha vzel na znanje. 

 

Uroš Žvan je opozoril na Programe usposabljanja strokovnih delavcev v jadranju. Nove programe, 
ki bodo bolj življenski je pripravljena pripraviti Predsednica komisije za izobraževanje, Juta Ošlak 
– Kranjc.  



SKLEP: Juta Ošlak-Kranjc se pooblasti za pripravo novih programov usposabljanja strokovnih 
delavcev v jadranju.  

 

Milan Morgan se je vsem pristonim zahvalil za priznanje, ki ga je dobil na podelitvi nagrad 
športnikov.  

 

Milan Morgan je člane IO spomnil na smrt Ivana Krivca, dolgoletnega delavca v jadranju. 

 

Janez Mrak je podal željo Tanje Čarman po prenehanju dela v Svetu za mladinsko jadranje. Za 
zamenjavo je predlagal Jurija Bačka. 

SKLEP: Tanjo Čarman v Svetu za mladinsko jadranje zamenja Jurij Bačko. 

 

Janez Mrak je člane IO seznanil z disciplinsko prijavo, ki jo je zoper njega, kot predsednika Sveta 
za mladinsko jadranje, vložila Neva Strel Pletikos. 

 

 

Seja IO je bila končana ob 21:30 uri. 

 

 

 Zapisal Predsednik  

 Bojan Gale Stanislav Žbogar  
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