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Koper, 23.11.2012 

 

 

Zapisnika 17. seje Izvršnega odbora JZS 
petek  23.11.2012 ob 17:30 uri  

v sejni sobi Gospodarske zbornice Koper Ferrarska 2, Koper 
 

 
 
Prisotni člani IO : Gregor Veselko, Mitja Margon, Bogomir Horvat, Arman Koritnik, Uroš Žvan, 
Juta Ošlak Kranjc (se pridruži ob 18.00 uri), Zvonko Hočevar  
Opravičila sta se : Tomaž Orešič, Jani Dvoršak   
Ostali prisotni : Petra Zelko, Mitja Kosmina, Peter Vidmar, Janko Lah, Jakica Jesih, Sretan 
Stanišič 
 
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 16. seje  
3. Pregled realizacije sklepov  IO 
4. Določitev vrednosti točke po Pravilniku o financiranju  
5. Pregled gradiva za skupščino in določitev dnevnega reda 
6. Razno    

 
 
K točki 1 
 
Na seji je od 9 ih članov IO prisotnih  6. Izvršni odbor je sklepčen.  
Sklep IO/23112012/1  

Dnevni red je potrjen. 
Sklep je sprejet 
 
K točki 2  
 
Sklep  IO/23112012/2 : 

Zapisnik 16. seje IO se potrdi.  
Sklep je sprejet. 
 
K točki 3 
 
Realizacija sklepov : 
IO/11072012/9  še ni realiziran 
IO/07082012/1  v izvrševanju 
IO/07082012/3  še ni realiziran 
IO/30082012/4  predsednik SS VŠ bo podal osvojeno število točk pod točko 4 
IO/30082012/9  v izvrševanju  
IO/16102012/3  v izvrševanju,  
IO/16102012/5  še ni realiziran 
IO/16102012/6  ni realiziran, prioritetna lista s strani SS ni posredovana sekretariatu    
IO/16102012/7  še ni realiziran 



IO/16102012/8  v izvrševanju   
IO/16102012/9  se izvršuje ( izvršujejo Juta Ošlak Kranjc, Fakulteta za šport,generalna 
sekretarka,- predsednik SS VŠ ni želel sodelovati pri izvrševanju sklepa) 
 
( Z opravičilom se seji pridruži Juta Ošlak Krajnc, na seji je od devetih članov IO prisotnih sedem 
članov) 
Sklep  IO/23112012/3 : 

Vsi neizvršeni sklepi naj se realizirajo v najkrajšem možnem času.  
Sklep je sprejet. 
 
   
K točki 4 
 
Ob razpravi se oblikuje sklep 
Na podlagi zahtev predsednika SS VS,da ni dovolj razpoložljivih sredstev za izvrševanje 
obveznosti iz VI. In VII. poglavju Pravilnika o financiranju reprezentanc, ker naj bi bila sredstva 
nenamensko porabljena želi IO JZS, da kljub že opravljenih pregledih, NO opravi ponovni pregled 
poslovanja v letu 2012.   
 
Sklep  IO/23112012/4: 

NO opravi pregled poslovanja za leto 2012.  
Sklep je sprejet. 
 
Ob razpravi se oblikuje predlog sklepa o imenovanju družinskih članov jadralcev v organe JZS.  
 
 Sklep  IO/23112012/5: 

Bogomir Horvat bo podal na protikorupcijsko komisijo prošnjo za izdajo mnenja Protikorupcijske 
komisije o imenovanju družinskih članov tekmovalcev v organe JZS.. 
Sklep je sprejet. 
 
Peter Vidmar se opraviči in zapusti sejo. 
 
 
K točki 5 
 
Sklep  IO/23112012/6: 
Za precedujočega  skupščini se imenuje Andrej Ketiš . 
Skupščina JZS bo skladno s sklepom prejšnje seje 12.12.2012 ob 18 uri v Ljubljani na Fakulteti 
za šport.  
Sklep je sprejet. 
 
Predsednik in člani NO podajo tolmačenje zapisnikov NO o opravljenih pregledih poslovanja JZS. 
Prejeli smo tudi pisno pojasnilo.    
 
 
K točki 6 
 
6/1 
Člani IO se seznanijo s sklicem skupščine neligitimne jadralne zveze . 
 
 6/2 
Objavljen je razpis Fundacije za šport.  
Rok za prijavo na razpis je 28.november 2012.  
 
Iz Fakultete za šport smo prejeli poziv (14.11.) da za program RR in  D3 kandidiramo pod 
okriljem  Fakultete za šport.(rok za oddajo 21.11.2012= 



Prav tako smo prejeli poziv Iz Olimpijskega komiteja Slovenije (16.11.) ,da za omenjene 
programe lahko kandidiramo  OKS. 
Rok za oddajo je 21.11.2012   
MIZKŠ, nam je danes posredovalo obvestilo, da imamo še vedno možnost, da se kot NPZ 
prijavimo za te programe tudi sami. 
 
 
Sklep  IO/23112012/7: 
JZS se bo na razpis za programe RR in D3 prijavila  tudi  v sodelovanju z OKS in Fakulteto za 
šport. Za projekt RR je imenovana kot koordinatorka Juta Ošlak Kranjc skupaj s predsednikom 
SS VS.  
Sklep je sprejet. 
 
6/3 
S  strani OKS smo dobili poziv za imenovanje odgovorne osebe - vodjo projekta za SI Mersin 
2013. Do imenovanja je kontakt sekretariat JZS. 
 
Sklep  IO/23112012/8: 
SS VS imenuje odgovorno osebo/koordinatorja za projekt SI Mersin 2013 in posreduje odločitev 
generalni sekretarki. 
Sklep je sprejet. 
 
 
6/4 
Na Olimpijski  komite Slovenije moramo kot NPŽ podati predlog za priznavanje panog in disciplin 
v jadranju za novo 4 letno olimpijsko obdobje. Prav tako moramo podati predlog kriterijev za 
pridobitev statusov, glede na osvojena mesta športnikov na SP, EP, MT, ……. Imenovati moramo 
tako panoge kot discipline (ISAF). 
Spremembe med novim 4 letnim OI obdobjem ne bodo upoštevane. Rok za oddajo bo 
predvidoma v začetku decembra. 
 
Sklep  IO/23112012/9: 
Predlog meril za pridobitev kategorizacij pri OKS pripravijo skupaj s sekretarko Juta Ošlak Krajnc, 
Mitja Margon, Jani Dvoršak. Predlog na poziv OKSa  generalna sekretarka posreduje OKS.  
Sklep je sprejet. 
 
6/5 
Poziv klubom za prijavo regat v koledar regat 2013. 
 
Sklep  IO/23112012/10: 
Takoj ko generalna sekretarka prejme predlog dodatka h koledarju regat ali pravilnik o 
organizaciji regat,ki ga pripravi Svet regatnih funkcionarjev se pošlje v pregled in potrditev članom 
IO. (Sklep IO/16102012/9). Po potrjenem dodatku ali pravilniku o organizaciji regat se pozove 
klube k prijavi regat za leto 2013. 
Sklep je sprejet. 
  
6/6 
Obravnava pritožbe trenerja Dušana Puha. Dušan Puh je kot trener svojega varovanca , kot je 
povedal na prejšnji seji ,podal pritožbo na odločitev Strokovnega sveta za vrhunski šport JZS. 
Pritožba vezana na imenovanje reprezentance za nastop na Evropskem mladinske prvenstvu 
2012 v razredu 470.  
  
Sklep  IO/23112012/11: 
Glede na pritožbo Puh Dušana  o imenovanju reprezentance za mladinsko EP 2012 v razredu 
470 se IO opredeli in potrdi odločitev SS VS. 
Sklep je sprejet. 



 
 
 
6/7 
Obravnava pritožbe JK Jadro .Predstavniki JK Jadro zahtevajo odgovore na vprašanja 
posredovana po pregledu poslovnih knjig 
 
Sklep  IO/23112012/12: 
Generalna sekretarka posreduje odgovore na vprašanja JK Jadru Koper, ki so bila zastavljena ob 
pregledu poslovanja JK Jadro Koper.  
Sklep je sprejet. 
 
6/8 
JK MIPC je podal vlogo za povrnitev stroškov za trenerja Andreja Janežiča na SP optimist 2012. 
 
Sklep  IO/23112012/13: 
Stroški za nastop na SP Optimist 2012 so bili povrnjeni skladno z imenovano reprezentanco. 
Andrej Janežič ni bil imenovan v reprezentanco in ni upravičen do povračila stroškov.    
Sklep je sprejet. 
 
6/09 
Od predsednika JK MIPC smo prejeli  dopis, poziva nas, naj kot zveza podamo ugovor na 
vrednotenje dosežkov JZS pri dodeljevanju zoisovih štipendij. 
 
Sklep  IO/23112012/14: 
IO obžaluje, da jjadralec JK MIPC ni bil neuspešen pri kandidiranju za dodelitev zoisove 
štipendije. Kot zveza ne bomo posegali v pravila,ki veljajo za dodelitev zoisovih štipendij. 
Sklep je sprejet. 
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 21 uri . 
 
Generalna sekretarka JZS                                                                        Predsednik JZS 
Petra Zelko l.r.                                                                                        Dr. Gregor Veselko l.r. 
(zapisnik zapisala) 
 
 
 
 
 
  


