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Zapisnika 15. seje Izvršnega odbora JZS 
 

 30.08.2012 ob 16:30 uri v sejni sobi Marine Portorož  v Portorožu  
 

 
Prisotni člani IO : Gregor Veselko, Mitja Margon, Tomaž Orešič, Uroš Žvan, Zvonko 
Hočevar, Arman Koritnik 
Ostali prisotni : Petra Zelko 
 
Predsednik Jadralne zveze Slovenije Gregor Veselko pozdravi prisotne in predlaga 
naslednji dnevni red : 
 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 
2. Pregled in potrditev zapisnika 14. seje  
3. Pregled realizacije sklepov 14. seje IO s korespondenčnim nadaljevanjem seje IO 
4. Seznanitev s prejetimi informacijami in aktivnostmi v sekretariatu 
5. Pregled finančnega poslovanja v letu 2012 določitev vrednosti točke za 

nagrajevanje   
6. Delovanje strokovnega sveta  
7. Razno   
 

 
 
 
K točki 1 
Na seji je od 9 ih članov IO prisotnih 6 članov. Izvršni odbor je sklepčen. 
Zvonko Hočevar pojasni, da  ni bil pravočasno seznanjen z gradivom za sejo, zato se ni 
imel možnosti pripraviti na sejo in predlaga, da se seja prestavi. Razvije se razprava.  
 
Predlog sklepa IO/30082012/1 : 

IO/30082012/1 : 
Potrdi se dnevni red. Seja se nadaljuje.  

ZA glasuje 5 članov, 1 je PROTI. Sklep IO/30082012/1 je sprejet. 
 
Predlog sklepa IO/30082012/2 : 

IO/30082012/2 
Gradivo za seje izvršnega odbora mora biti posredovano članom izvršnega odbora vsaj 3 
dni pred napovedano sejo. 

ZA glasuje 5 članov, 1 se VZDRŽI. Sklep IO/30082012/2 je sprejet. 
 
 
K točki 2 
Predlog sklepa IO/30082012/3 : 

IO/30082012/3 



Zapisnik 14.seje IO s korespondenčnim nadaljevanjem seje IO se potrdi.  
 

ZA glasuje 5 članov, 1 je PROTI. Sklep IO/30082012/3 je sprejet. 
 
K točki 3 
Sklep IO/11072012/6 je realizairan delno. 
Sklep IO/11072012/9 še ni realiziran 
Sklep IO/07082012/1 še ni realiziran. 
Sklep IO/07082012/3 še ni realiziran. 
Ostali sklepi so realizirani. 
 
K točki 4 
Člani  IO se seznanijo s prejetimi informacijami in aktivnostmi v sekretariatu. 
 
 
K točki 5  
Predlog sklepa IO/30082012/4 : 

IO/30082012/4 
Finančno poročilo se v roku treh dni dopolni s planiranimi odhodki in prihodki do 
konca leta 2012.  SSVŠ  ugotovi kakšno je skupno število točk, ki so jih v skladu s VI in VII 

poglavjem pravilnika o financiranju zbrali naši športniki..Vrednost točke se določi na 
naslednji seji IO. 

ZA je glasovalo 5 članov 1 se VZDRŽI.Sklep IO IO/30082012/4 je sprejet. 
 
K točki  6  
Delovanje Strokovnega sveta se prestavi na naslednjo sejo.  
 
K točki 7 
 

 Potrditev državnih prvenstev v koledarju regat. 
Predlog sklepa  IO/30082012/5 : 

V koledarju regat se potrdijo DP za katera so bile podane kandidature.  
14. - 16. sep, DP optimist flotno,  Koper, JK Jadro  
28. - 30. sep, DP optimist ekipno, Portorož, ŠD Piran 
12.- 14.okt  DP 29er,  DP Fireball, DP Europa Portorož, ŠD Piran 
10. – 11. nov,  DP Laser, DP Laser4.7, DP 470, Izola, JK Burja 

ZA je glasovalo 5 članov 1 se VZDRŽI. Sklep IO/30082012/5 je sprejet. 
 

 Prejeli smo prošnjo Društva Sidro Maribor,da se Regta za prvo jadro Maribora 22.-
23.september, Bresterniško jezero, doda v koledar regat.2012. (prejeta vloga na 
predpisanem obrazcu) 

 
Predlog sklepa  IO/30082012/6 : 

IO/30082012/6 
Regata za Prvo jadro Maribora se uvrsti v koledar regat 2012. 

    ZA je glasovalo 5 članov 1 se VZDRŽI. Sklep IO/30082012/6 je sprejet. 
 
 

 Prevod regatnih pravil 2013-2016. Andraž Koželj bo podal predlog pogodbe za 
prevod in sestavo Regatnih pravil 2013-2016. Predlog je, da  imamo pravila v 
obliki žepne knjige in tudi spletno aplikacijo.  



Predlog sklepa  IO30082012/7 : 

Za prevod, oblikovanje in postavitev spletne aplikacije Regatnih pravil 2013 – 2016  se 
nameni 1.200,00 € bruto. Sklene se pogodba o sodelovanju z Adražem Koželj. 

ZA je glasovalo 5 članov 1 se VZDRŽI. Sklep IO/30082012/7 je sprejet. 
 

 Na podlagi pojasnila Mitje Margona se predlaga: 
Predlog sklepa IO30082012/8 : 

Del obveznosti, ki jih ima JZS do podjetja Harken adriatik d.o.o. se bo kompenziral. 
Harken adriatik d.o.o. nameni sponzorska sredstva JZS   višini 1.200,00 €  - namen 
prevod novih regatnih pravil, oblikovanje in postavitev spletne aplikacije . Pripravi se  
sponzorska pogodba. 

ZA je glasovalo 5 članov 1 se VZDRŽI. Sklep IO/30082012/8 je sprejet. 
 

 Obveznosti in terjatve  JZS  
Predlog sklepa IO30082012/9 

Neporavnane obveznosti in  terjatve JZS se s strankami in člani JZS z ustreznimi 
listinami in soglasjem pobotajo-kompenzirajo. 

ZA je glasovalo 5 članov 1 se VZDRŽI. Sklep IO/30082012/9 je sprejet. 
 

 Status financiranja EP 2012 ekipno optimist.. Reprezentanca za prvenstvo s strani 
strokovnega sveta ni bila imenovana. 

Zvonko Hočevar pojasni, da je iz sklepov in zapisnikov strokovnega sveta razvidno, da 
se prvenstvo sofinancira .  
Predlog sklepa IO30082012/10 : 

Za udeležbona na EP optimist – ekipno, ki je bilo na Ledru v Italiji se članom, ki so 
založili sredstva povrnejo stroški v skladu z veljavnimi normativi porabe sredstev JZS.  

ZA je glasovalo 5 članov 1 se VZDRŽI. Sklep IO/30082012/10 je sprejet. 
 
 
 
 
Generalna  sekretarka JZS Predsednik JZS 
 Petra Zelko Dr. Gregor Veselko  
 
 


