
Z A P I S N I K 
 

10. seje Izvršnega odbora Jadralne zveze Slovenije, ki je bila v petek 25. maja 2007 ob 17:00 uri v 
prostorih Amfore v Marini Izola. 

 

Prisotni: 

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

• člani organov: Karmen Pahor (Nadzorni odbor), Ivan Štravs (Strokovni svet), Bojan Gale 

• ostali prisotni: Jana Pines 

 

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. Črtanje klubov iz članstva JZS 
4. Priprave na Skupščino JZS 
5. 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 

Stanislav Žbogar je na kratko preletel zapisnik in sklepe 9. seje Izvršnega odbora, ki je bil članom 
IO posredovan z vabilom za 10. sejo, kar je bilo ponovno zelo pozno. Opozoril je na potreben 
podpis pogodb s športniki in tiskovno konferenco. 

Boštjan Antončič je imel pripombo glede razlage slabega dela Strokovnega sveta. 

Srečo Jadek je predlagal predhodni sestanek s športniki in matičnimi klubi, kjer bi se jim pojasnil 
pomen pogodbe in šele nato podpis.  

SKLEP: Zapisnik 9. seje Izvršnega odbora se sprejme.  

SKLEP: Sestanek s športniki se opravi po končanih Evropskih prvenstvih v tednu od 11. do 15. 
junija. Sam podpis pogodbe se pripravi skupaj z tiskovno konferenco pred odhodom na SP v 
Cascais, predvidoma 19. ali 20. junija.  

 

K 3. točki 

Bojan Gale je predstavil klube, ki trenutno ne izpolnjujejo več pogojev za članstvo v JZS, ne 
odgovarjajo na prejeto pošto in niso plačali članarine za pretekla leta.  

Člani IO so bili mnenja, da klube, ki niso poravnali članarine za leto 2006, še ne izključimo iz 
članstva, tiste klube, ki pa niso poravnali članarine za leti 2005 in 2006 pa črtamo.  

SKLEP: Klubi, ki niso plačali članarine za leti 2005 in 2006 se črtajo iz članstva v JZS. Z dnem 
črtanja se jim odpišejo vse obveznosti. V primeru, da bi želeli klubi ponovno postati člani JZS, 
bodo morali poravnati vse zapadle obvezsnoti vključno z zamudnimi obrestmi. 



SKLEP: Iz članstva v JZS se črtajo naslednji klubi:  
- Navtični klub Elan Marine, 
- Športno društvo Calypso,  
- Turistično, športno in kulturno društvo Obala. 

 

K 4. točki 

Člani IO so pregledali članstvo in ugotovili, da je trenutno vseh članov JZS 62, pravico glasovanja 
na Skupščini pa ima 57 članov, 6 članov pa je bilo sprejeto v članstvo po sklicu Skupščine in zato 
na skupščini nimajo pravice glasovanja. 

Večina potrebna za veljavnost skupščine je 29 delegatov, po preteku 30 minut pa 19 delegatov. 

Uroš Žvan je za nadomestnega člana IO predlagal Emila Mesariča iz BD Ranca Ptuj, ki je bil na 
preteklih volitvah prvi neizvoljeni kandidat. 

SKLEP: Izvršni odbor bo Skupščini za nadomestnega člana predlagal Emila Mesariča. 

Bojan Gale je predlagal, da se določi višina članarine, ki je bila v preteklosti 25.000 SIT, kar je 
preračunano 104,32 EUR. Člani IO so predlagali, da se članarina zniža na 100 EUR. 

SKLEP: Izvršni odbor bo Skupščini predlagal članarino v višini 100 EUR. 

 

 

Seja IO je bila končana ob 18:30 uri. 

 

 

 Zapisal Predsednik  

 Bojan Gale Stanislav Žbogar 
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