
Z A P I S N I K 
 

11. seje Izvršnega odbora Jadralne zveze Slovenije, ki je bila v torek 12. junija 2007 ob 18:00 uri v 
prostorih Jadralne zveze Slovenije v Kopru. 

 

Prisotni: 

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

• člani organov: Jože Tratnik (Nadzorni odbor), Ivan Štravs (Strokovni svet), Jure Orel (Svet za 
potovalne jadrnice), Janez Mrak (Svet za mladinsko jadranje), Bojan Gale 

• ostali prisotni: Jana Pines 

Opravičila se je Katja Krasko. 

 

Predsednik Jadralne zveze Slovenije g. Stanislav Žbogar je pozdravil vse prisotne, še posebej  
novega člana Izvršnega odbora Emila Mesariča, in predlagal naslednji dnevni red: 

1. Ugotovitev sklepčnosti 
2. Pregled ter potrditev zapisnika in sklepov prejšnje seje 
3. Pregled zapisnika Skupščine 
4. Problematika sekretariata JZS 
5. Razno 
 

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 10. seje Izvršnega odbora. Sestanek s 
športniki in predstavniki matičnih klubov bo v petek 15. junija ob 19:00 uri v Kopru. 

Ivan Štravs je na kratko predstavil stanje na kriterijskih lestvicah in člane IO seznanil z 
načrtovanimi nastopi na Svetovnem prvenstvu in Predolimpijski regati. 

SKLEP: Zapisnik 10. seje Izvršnega odbora se sprejme.  

 

K 3. točki 

Stanislav Žbogar je na kratko preletel zapisnik Skupščine JZS. Opozoril je na težave pri 
sprejemanju finančnega načrta za leto 2007, za katerega je mnenja, da je preobširen. 

Srečo Jadek je opozoril na nekaj proceduralnih napak, ki so bile takoj odpravljene. 

SKLEP: Popravljen zapisnik se objavi na spletni strani JZS. 

 

K 4. točki 

Stanislav Žbogar je opozoril na problematiko delovanja sekretariata, kar je tudi glavna točka te 
seje dnevnega reda. Zaradi nezadovoljstva že dalj časa razmišlja o zamenjavi generalnega 



sekretarja JZS. Kljub nekaterim opozorilom se delovanje sekretariata po njegovem mnenju ni 
izboljšalo. 

Bojan Gale je članom IO najprej pisno nato pa še ustno predstavil problematiko delovanja 
sekretariata JZS. Na kratko je preletel zadnje obdobje dela. Od prvega januarja 2007 je brez 
pogodbe o zaposlitvi in s tem tudi plače. Pogodba je bila v preteklosti večkrat podaljšana za tri 
mesece. O tej problematiki se je želel s predsednikom večkrat pomeniti, saj pogodbe za določen 
čas ni želel več. 

Stanislav Žbogar je nato predstavil njegov pogled na izrabo prijavne kode za prijavo na Mladinsko 
svetovno prvenstvo razreda Laser. 

Razvila se je razprava o dogodkih glede izrabe prijavne kode za razreda laser. 

Janez Mrak je pojasnil, kako je Vili Domijan, ki je imel pooblastilo Sveta za mladinsko jadranje 
za kontakte z Mednarodnim razredom Laser, izrabil prijavno kodo, ki jo je pridobil v imenu JZS 
za reprezentante JZS, in prijavil na prvestvo svojega sina. 

Viljem Orel je dodal, da mora krivec odgovorajati zaradi izrabe pooblastila, enakega mnenja pa je 
bil tudi Miran Trontelj. 

Milan Morgan je bil mnenja, da Domijan ni naredil napake, saj je bil Luka Domijan lani najvišje 
uvrščeni tekmovalec na mladinskem Evropskem in Svetovnem prvenstvu.  

Emil Mesarič se ni strinjal z mnenjem Morgana. Z izrabo pooblastila se je degradiralo vse organe 
JZS. 

Srečo Jadek: v JZS je veliko administracije, ki trenutno ni zgledno urejena. 

Stanislav Žbogar: zaradi slabe administracije je prišlo do anarhije v poslovanju Jadralne zveze 
Slovenije, zaradi česar predlaga menjavo sekretarja. 

Ivan Štravs je bil proti menjavi v predolimpijskem obdobju. Bojan Gale je trenutno uredil vse 
potrebno za nastop reprezentantov na Svetovnem prvenstvu, urejuje pa tudi vso potrebno logistiko 
za nastop na Kitajskem.  

Proti menjavi je bil tudi Milan Morgan, ki je predlagal, da se sekretarju pogodba podaljša za 
določen čas in da ga v tem času nadzoruje eden izmed članov Izvršnega odbora, vendar to naj ne 
bi bil predsednik. Še vedno je mnenja, da je Bojan Gale naredil veliko in da je trenutno nesoglasje 
med predsednikom in sekretarjem le začasno. 

Njunima mnenjema se je pridružil tudi Jure Orel. 

Stanislav Žbogar je predlagal, da se s sekretarjem sklene pogodba za določen čas od 1. januarja do 
30. junija 2006, v tem času pa se najde novega sekretarja. 

Bojan Gale se s predlaganim ni strinjal. Glede na povečan obseg dela in nerešen status predlaga 
sklenitev pogodbe za nedoločen čas oz. za čas do konca OI leta 2008. V nasprotnem primeru ni 
več pripravljen delati pod obstoječimi pogoji. Pogodba naj se sklene za čas od 1. januarja do 15. 
junija, saj je po zadnjem pogovoru s predsednikom že pripravil vse potrebno za primopredajo 
poslov. 

Stanislav Žbogar se s pogojem sekretarja ni strinjal in ga označil za izsiljevanje. Predlagal je, da 
vodenje sekretariata JZS prevzame Natalija Gulič, s katero se je že vnaprej dogovoril. 

SKLEP: Pogodba z Bojanom Galetom se sklene za določen čas od 1. januarja do 15. junija 2007. 
Takoj po podpisu pogodbe se uredi izplačilo zaostalih plač.  

SKLEP: Bojana Galeta se razreši dolžnosti generalnega sekretarja JZS. Za sklep je glasovalo 7 
članov IO, en član se je glasovanja vzdržal.  

SKLEP: Za generalno sekretarko se imenuje Natalijo Gulič. Za sklep je glasovalo vseh 8 članov 
Izvršnega odbora. 



Uroš Žvan se je Bojanu Galetu zahvalil za dosedanje delo in mu zaželel tudi vnaprejšnje dobro 
sodelovanje z Jadralno zvezo Slovenije in njenimi člani. 

 

K 5. točki 

Jana Pines je pisno predlagala, da jo JZS pošlje na SP v Cascais. V preteklem letu je bila na lastne 
stroške na predolimpijski regati v Qingdau in poročila z regate pošiljala vsem slovenskim 
medijem. Poleg tega želi z Jadralno zvezo Slovenije skleniti dolgoročnejšo pogodbo o 
sodelovanju. 

Stanislav Žbogar je dejal, da se bo z Jano Pines pomenil o nadaljnem sodelovanju. Mnenja je, da 
je trenutno na spletni strani JZS preveč informacij in mnenj. Objavljati bi morali samo dejstva. 

Uroš Žvan je dodal, da bi morali na spletni strani JZS samo poročati o dogodkih, ne pa jih tudi 
komentirati. 

Stanislav Žbogar je člane IO seznanil z novico, da bi na SP v Cascais povabili Aleša Smrekarja iz 
Vala 202. Aleš bo poročal za Val 202 ter Slovensko tiskovno agencijo, ob vseh javljanjih na valu 
202, pa bodo omenjeni tudi sponzorji Jadralne zveze Slovenije.  

 

 

Seja IO je bila končana ob 21:00 uri. 

 

 

 Zapisal Predsednik  

 Bojan Gale Stanislav Žbogar 
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