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Zapisnika 14. seje Izvršnega odbora JZS 
 

 11.07.2012 ob 17:00 uri v prostorih Luke Koper  v Kopru  
 

Prisotni člani IO : Gregor Veselko, Mitja Margon, Jani Dvoršak, Uroš Žvan, Zvonko 
Hočevar 
Ostali prisotni : Petra Zelko 
 
Predlagan dnevni red 
 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 
2. Pregled in potrditev : Zapisnika 13. seje IO, Zapisnika korespondenčne seje IO z 

dne 25. do 26. 4. 2012,  Zapisnika  korespondenčne seje 17. do 21.5.2012, 
Zapisnika  korespondenčne seje IO z dne 28. do 29.6. 2012, Zapisnika 
korespondenčne seje z dne 2.7.2012 

3. Pregled realizacije sklepov : Zapisnika 13. seje IO, Zapisnika korespondenčne 
seje IO z dne 25. do 26. 4. 2012,  Zapisnika  korespondenčne seje 17. do 
21.5.2012, Zapisnika  korespondenčne seje IO z dne 28. do 29.6. 2012, Zapisnika 
korespondenčne seje z dne 2.7.2012 

4.   Poročilo Generalne sekretarke     
5. Razno   

 

 
K točki 1.  
Ugotovitev sklepčnosti  
Na seji je od devetih članov IO prisotnih 5 članov. IO je sklepčen v skladu z 21. členom 
statuta.  
 
 
Potrditev dnevnega reda.  
 
Zvonko Hočevar predlaga spremembo dnevnega reda. Preda gradivo – »Predlog 
delovna verz. Zapisnik 14.seje«  je dopolnjen z njegovimi predlogi. Priloga1. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sklep IO/11072012/1 

Predlagan dnevni red se dopolni in sedaj glasi   
 
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 
2. Pregled in potrditev : Zapisnika 13. seje IO, Zapisnika korespondenčne seje IO z 
dne 25. do 26. 4. 2012,  Zapisnika  korespondenčne seje 17. do 21.5.2012, Zapisnika  
korespondenčne seje IO z dne 28. do 29.6. 2012, Zapisnika korespondenčne seje z 
dne 2.7.2012 
3. Pregled realizacije sklepov : Zapisnika 13. seje IO, Zapisnika korespondenčne seje 
IO z dne 25. do 26. 4. 2012,  Zapisnika  korespondenčne seje 17. do 21.5.2012, 
Zapisnika  korespondenčne seje IO z dne 28. do 29.6. 2012, Zapisnika 
korespondenčne seje z dne 2.7.2012 
4.A  Poročilo Generalne sekretarke 
4B   Seznanitev s sklepi SSVŠ in odločanje na predlogu SSVŠ za določitev višine 
točke   
5. Razno    

ZA je glasovalo 5 članov .  Sklep IO/11072012/1 je sprejet. 
 
K  točki 2. 
 
Sklep IO/11072012/2 : 

   Zapisnik 13.seje IO JZS se potrdi. 

 Zapisnik korespondenčne seje z dne 25.do 26.4.2012 se potrdi. 

 Zapisnik  korespondenčne seje 17. do 21.5.2012 se potrdi s spremenjenim 
zapisom sklepa : 

Sklep IO17052012/1 : 
»Sklep SSVS16052012/1, ki je  podan kot predlog za potrditev izvršnemu odboru JZS,  
se zadrži.« 
Za zadržanje sklepa se je izreklo 5 članov, 4 člani so se izrekli za potrditev sklepa .  
Sklep IO/17052012 je sprejet 

 Zapisnik  korespondenčne seje IO z dne 28. do 29.6. 2012 se potrdi s 
spremenjenim zapisom : 

črta se : 
»Sklep IO/28062012/1: 
IO je seznanjen z vsebino pod točko  1.2.3.4.5. dnevnega reda 
ZA  je glasovalo 7 članov . Sklep IO/28062012/1 je sprejet .« 
in se nadomesti z besedilom : 
IO JZS se seznani z vsebino pod točko 1.2.3.4.5. dnevnega reda. 

 Zapisnik korespondenčne seje z dne 2.7.2012 se potrdi. 

ZA je glasovalo 5 članov. Sklep IO/11072012/2 je sprejet. 
 
 
K  točki 3.  
 
Sklep IO/11072012/3 

Sklepi potrjenih zapisnikov so realizirani. 

Sklep IO/11072012/3 je soglasno sprejet. 
 

 
K točki 4 A. 
 



 

 Inšpekcijski pregled na sedežu JZS je 10.7.2012 bil opravljen inšpekcijski pregled 
inšpektorata RS za šolstvo in šport. 

  

 POI 2012 IO je bil seznanjeni  z odločitvijo OKS o imenovanju potnikov na IO v  
London. V petek 6.7.  je na gardu potekala obveznost za vse olimpijce in vodje 
poti, predvsem do njihovih sponzorjev ter predstavitev celotne SLO ekipe, ki potuje 
v London. Ker je bil vodja poti JZS odsoten, sem olimpijce na prošnjo OKSa 
spremljala jaz. Opravili smo še delovni sestanek, saj leti v London in logistika – 
transferji do Weymoutha  niso bili usklajeni s plani olimpijcev. Našim olimpijcem 
sem predala že prej prevzeto opremo, saj so bili v času prevzema odsotni.  

  

 Finančno poročilo 2012 
 
Sklep IO/11072012/4 : 

Predano poročilo generalne sekretarke se mora v roku enega tedna dopolniti z 
evidencami porabe po posadkah in reprezentančnih nastopih.  

Sklep IO/11072012/4 je soglasno sprejet 
  
4.B 
 
Pod točko 4b  se razpravlja o gradivu podanem  s strani Zvonka Hočevarja. V njegovem 
gradivu je to točka 4a in 4b .O predlogu sklepa se ni odločalo. 
 
  
K točki 5. 
5/1  
Jakica Jesih je ocenila in pregledala opravljene storitve Jane Pines. Storitev korektno 
opravljena in zaračunana. 
Sklep IO/11072012/5 

Jani Pines se izvrši plačilo za opravljene storitve v znesku računa. 

Za so glasovali štirje člani, en se je vzdržal. Sklep IO/11072012/5  je sprejet. 
 
5/2 
Neporavnane obveznosti Harken  
Sklep IO/11072012/6  

Podjetju Harken se poplača račun za zapadle reprezentančna oblačila (2010) 8000,00 €   
 

Sklep IO/11072012/6 je soglasno sprejet. 
 
5/3 
Prejeli smo vlogo Bojana Galeta, da se ga podpre pri kandidaturi za ISAF.  
Sklep IO/11072012/7  

 
Bojana Galeta  in Zvonka Hočevarja  se podpre pri kandidaturi v organe ISAFa. 

Sklep IO/11072012/7 je soglasno sprejet 
 
5/4 
Sklep IO/11072012/8 

Planirani stroški za udeležbo na konferenci ISAFa za leto 2012 s strani MŠŠ niso 
odobreni. Udeležba na konferenci ISAFa v letu 2012 se s strani JZS ne financira . 



 

Sklep IO/11072012/8 je soglasno sprejet 
 
 
5/5 
Pregled pogodbe  za trening center Ankaran JZS- MOK- JD FINN.  
Citiran sklep skupščine 05.01.2012 :”Postavka trening center Ankaran, ostane pod 
pogojem, da gre za sofinanciranje iz namenskih sredstev fundacije za šport in namenskih 
sponzorskih sredstev.” 
 

Vezano na vsebino v pogodbi : "Hkrati pa je MOK 

sporočil, da namerava MOK na tem območju v sodelovanju in za potrebe koprskih 

klubov in društev za vodne športe urediti Center vodnih športov, ki bo zadovoljeval 

vadbene potrebe le-teh. MOK od JD FINN pričakuje, da se bo vključil v aktivnosti 

povezane z umestitvijo Centra vodnih športov;", Uroš Žvan pojasni, da   gre za zgolj uvodno ugotovitev. Da 

MOK namerava enkrat v bodočnosti (do takrat velja soglasje župana) urediti center vodnih športov. 
Vsebina pogodbe v točkah 1.4, 3.1, 3.2, 6.1, 6.3, 6.4 nam zagotavlja nadomestno lokacijo v primeru 
sprememb DPN. 
 

 Sklep IO/11072012/9 

Pogodba se  podpiše .  

Za so glasovali trije člani, dva sta se vzdržala. Sklep IO/11072012/9 je sprejet .  
 
5/6 
Sklep IO/11072012/10 

Izda se soglasje k organizaciji prvenstev SP Firebal 2013 in SP Dinghy 2013.   

Sklep IO/11072012/10 je soglasno sprejet. 
 
 
Seja se ob 19.30 uri zaključi in se nadaljuje korespondenčno .  
 
 
Korespondenčna seja se nadaljuje s pričetkom v torek 07.08.2012 ob 12:00 uri in 
zaključkom 08.08.2012 ob 19:00 uri 
Od devetih članov izvršnega odbora, se je seje  udeležilo 7 članov.  
Izvršni odbor je sklepčen. 
 
 
Korespondenčna seja se nadaljuje pri točki razno : 
 

K točki 5 : 
5/7 
25.5.2012 je bil priporočeno in po elektronski pošti poslan poziv Igorju Žerjalu in podjetju 
Visport d.o.o.po oddaji poročila o porabljenih sredstvih JZS za leto 2011 na Fakulteti za 
šport. 
JZS od Igorja Žerjala oziroma podjetja Visport d.o.o. ni prejela poročila porabe sredstev 
na Fakulteti za šport v letu 2011. Razpolagamo samo z uradnim poročilom Fakultete za 
šport. 
 
Sklep  IO/07082012/1: 

Igorja Žerjala oziroma podjetje Visport d.o.o.  pozove še odvetnik Bogomir Horvat k  
oddaii poročila o porabi dodeljenih sredstev JZS za leto 2011 na Fakulteti za šport. V 



primeru, da v roku, ki ga določi odvetnik ne prejmemo zahtevanega poročila, bo 
sprožena ustrezna prijava protikorupcijski komisiji. 

ZA je glasovalo pet članov, dva sta bila proti. Sklep IO/07082012/1  je sprejet. 
 
 
 
5/08 
IO se seznani, da je bil opravljen vpogled v dokumentacijo poslovanja zveze za leta 
2010, 2011, 2012. Pregled so opravili predstavniki članov : JK Jadro Koper, JK Burja 
Izola, JD Finn , MIPC. (priloga : Pregled pos.knjig zapisnika )  
 
5/09 
Okvara zvonenja na telefonu JZS (Samsung ) :  
 
Sklep IO/07082012/3 

Na Si mobilu se lahko opravi racionalna zamenjava telefona in menja paket v 
ugodnejšega.  

Sklep IO/07082012/3  je soglasno sprejet. 
 
5/11 
Klavdij Pletikos zahteva nakazila za  povračila tekmovalcev Kim Pletikos in Nik Pletikos 
na njegov osebni račun.  
 
Sklep IO/07082012/4 

Sredstva, ki so namenjena kot povračila za tekmovalca Kim Pletikos in Nik Pletikos, se 
tako kot za vse ostale tekmovalce, nakazujejo na klub katerega člana sta tekmovalca.. 

Sklep IO/07082012/4  je soglasno sprejet 
 
 
5/12 
Najemna pogodba za pisarne na sedežu JZS. Prejeli smo predlog pogodbe za najem 
pisarn za potrebe delovanja JZS. (priloga: Najem.pog. ) 
 
Sklep IO/07082012/5 

Za potrebe delovanja zveze se podpiše pogodba o najemu pisarn za delovanje zveze. 

Sklep IO/07082012/5  je soglasno sprejet 
 
 
 
5/13 
Status sodnih postopkov –  se prestavi na naslednjo sejo 
 
5/14 
Na pejšnji seji zadolženi Arman Koritnik, Bogomir Horvat in Juta Ošlak-Kranjc so preučili 
pridožbe in podajajo : 
 
Sklep IO/07082012/6 

Pritožbi Davida Poljška se delno ugodi in se kazenska sankcija spremeni tako da se mu 
izreče za očitani prekršek UKOR, v ostalem pa se pritožba zavrne in potrdi sklep 
disciplinskega sodnika z dne 7.3.2012 opr.št. Dp 02/2012. 

Za je glasovalo 6 članov 1 se je vzdržal. Sklep IO/07082012/6  je sprejet 



 
Sklep IO/07082012/7 

Pritožbi Andreja Janežiča se delno ugodi in se kazenska sankcija spremeni tako da se 
mu izreče za očitani prekršek UKOR, v ostalem pa se pritožba zavrne in potrdi sklep 
disciplinskega sodnika z dne 7.3.2012 opr. št. Dp 01/2012. 

Za je glasovalo 6 članov 1 se je vzdržal. Sklep IO/07082012/7  je sprejet 
 
5/15 
Pritožba BD Sidro  
 
Sklep IO/07082012/8 

IO potrjuje odgovor na pritožbo BD Sidro, ki se posreduje BD Sidro 
Za je glasovalo 6 članov 1 se je vzdržal. Sklep IO/07082012/8  je sprejet 
 
 
5/16 
V soboto 11.8.2012 se prične evropsko prvenstvo Laser4.7. Tekmovalci,ki bodo nastopili 
na prvenstvu nimajo imenovanega trenerja in podeljenih statusov.  
 
Sklep IO/07082012/9 

V reprezentanco za reprezentančni nastop na EP 2012 laser 4.7 se imenujejo tekmovalci 
: Marko Radman, Maks Vrščaj, Urša Kraševac .  
Reprezentantom se podeli status reprezentant za reprezentančni nastop EP 2012 
laser4.7 : 
Imenuje se trener : Sandi Dekleva  
Ostalim,ki želijo nastopiti na prvenstvu, se daje soglasje k nastopu. 
(sklep je skladen s sklepom SSVS/23042012/7 - četrta alineja. 

Za je glasovalo 6 članov 1 se je vzdržal. Sklep IO/07082012/9  je sprejet 
 

 

 

 
 
 
           
Generalna  sekretarka JZS Predsednik JZS 
 Petra Zelko Dr. Gregor Veselko  
 
 


