
Z A P I S N I K 

 

19. redne letne skupščine Jadralne zveze Slovenije, ki je bila v petek 25. maja 2007 ob 18:00 
prostorih Amfore v Marini Izola. 

 

PRISOTNI: glej listo prisotnih (v prilogi) 

Zaradi nesklepčnosti in zastoja na avtocesti se je Skupščina pričela s polurno zamudo. 

Predsednik Jadralne zveze Slovenije Stanislav Žbogar je pozdravil vse prisotne in predlagal 
naslednji dnevni red:  

1. Izvolitev organov za vodenje Skupščine 
2. Pregled in ugotovitev sklepčnosti 
 

K 1. točki 

Predlagani so bili naslednji člani za vodenje Skupščine. 

Srečo Jadek  predsednik skupščine 
Giordano Dellore član  
Marjan Prešeren  član  
Bojan Gale  zapisnikar 

Stanislav Žbogar je podal omenjeni predlog na glasovanje. 

SKLEP: Organi za vodenje skupščine so bili izvoljeni soglasno. 

Srečo Jadek se je zahvalil za zaupanje in nadaljeval z delom Skupščine 

 

K 2. točki  

Bojan Gale je podal ugotovitev, da je od 57 klubov – članov JZS z glasovalno pravico na 
Skuščini prisotnih 26, - torej več kot 1/3. Pravico glasovanja ima 26 prisotnih delegatov. 

Po veljavnem statutu JZS je skupščina sklepčna in lahko nadaljuje z delom po naslednjem 
dnevnem redu. 

3. Volitve nadomestnega člana Izvršnega odbora JZS 
4. Poročila 
5. Razprava o poročilih 
6. Določitev članarine za leto 2007 
7. Program dela in finančni program za leto 2007 
8. Razno 

 

SKLEP: Predlog dnevnega reda je bil soglasno sprejet 
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K 3. točki 

Srečo Jadek je pojasnil, da je Dušan Puh nepreklicno odstopil kot član Izvršnega odbora JZS 
in da bi Izvršni odbor za popolno sestavo potreboval nadomestnega člana. 

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

David Hawlina je za nadomestnega člana predlagal dr. Zvonka Hočevarja iz JK Maestral. 

Srečo Jadek je o nadomestnem članu Izvršnega odbora predlagal javno glasovanje, kar so 
prisotni potrdili z dvigom rok. 

SKLEP: O nadomestnem članu IO se glasuje javno. 

Glasovanje je potekalo po istem vrstnem redu, kot predlog kandidatov: 

- Emil Mesarič  16 glasov 
- Dr. Zvonko Hočevar  5 glasov, 

SKLEP: Novi član Izvršnega odbora JZS je Emil Mesarič. Mandat se zaključi z mandatom 
ostalih članov Izvršnega odbora. 

 

K 4.in 5. točki 

Predstavitev poročil in razprava o njih je potekala soočasno.  

Poročilo o delu Jadralne zveze Slovenije v letu 2006 s pregledom vidnejših dosežkov je bilo 
podano pisno, dodatno pa ga je predstavil še predsednik Stanislav Žbogar. 

O poročilu ni bilo razprave. 

 

Poročilo o finančnem poslovanju Jadralne zveze Slovenije v letu 2006 skupaj z Analizo in 
realizacijo finančnega programa za leto 2006, Podatki iz Bilance stanja na dan 31.12.2006, 
Podatki iz Izkaza poslovnega izida v obdobju od 01.01 – 31.12.2006, Obračun Davka od 
dohodkov pravnih oseb od 01.01. – 31.12.2006 in Poslovno poročilo za leto 2006 so bila 
podana pisno, sledila pa je razprava o poročilih, ki se nanašajo na finančno poslovanje JZS. 

Ivan Vinčec je predlagal, da Skupščina poročila ne sprejme, saj bi z glasovanjem za to 
poročilo uničili vrhunski šport. 

Uroš Žvan je opozoril, da bi moralo biti poročilo pripravljeno tudi po namenskosti porabe 
sredstev.  

Marjan Matevljič je opozoril, da je v poročilu izpuščen ostanek sredstev. 

Jure Orel je vprašal, kako to da smo imeli v letu 2006 manj sredstev od načrta. 
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Pojasnilo je podal Stanislav Žbogar. Vrednost točke na Ministrstvu za šolstvo in šport se je 
znižala in poleg manjšega števila kategoriziranih športnikov je bil to največji izpad prihodka 
JZS.  

Ivan Vinčec je opozoril, da vrhunski športniki niso porabili niti vsega denarja, ki ga za 
vrhunski šport namenjata Ministrstvo za šolstvo in šport ter Fundacija za šport. Prav tako JZS 
še vedno ne pomaga športnikom z nakupom opreme za nastope na tekmovanjih. Po 
zmožnostih bi se jim lahko sofinanciral tudi del opreme, ki jo športniki potrebujejo za nastop 
na tekmovanjih. 

Stanislav Žbogar je pojasnil, da so bili športnikom pokriti vsi stroški v skladu s pravilniki. 

Uroš Žvan je opozoril, da se poročilo sprejema za preteklo leto in da ga Skupščina ne more 
spremeniti.  

 

Poročilo Nadzornega odbora Jadralne zveze Slovenije za leto 2006 je bilo podano pisno, 
dodatno pa ga je predstavila Predsednica NO Karmen Pahor. 

 

Srečo Jadek je dal na glasovanje vsa predlagana poročila. 

• Poročilo o delu Jadralne zveze Slovenije v letu 2006 z pregledom vidnejših dosežkov  
- Za poročilo je glasovalo 23 delegatov.  

• Poročilo o finančnem poslovanju Jadralne zveze Slovenije v letu 2006 skupaj z 
Analizo in realizacijo finančnega programa za leto 2006, Podatki iz Bilance stanja na 
dan 31.12.2006, Podatki iz Izkaza poslovnega izida v obdobju od 01.01 – 31.12.2006, 
Obračun Davka od dohodkov pravnih oseb od 01.01. – 31.12.2006  
- Za poročila je glasovalo 19 delegatov. 

• Poslovno poročilo za leto 2006 
- Za poročilo je glasovalo 22 delegatov. 

• Poročilo Nadzornega odbora Jadralne zveze Slovenije za leto 2006 
- Za poročilo je glasovalo 21 delegatov. 

SKLEP: Sprejmejo se vsa predlagana poročila. 

 

K 6. točki 

Srečo Jadek je v imenu Izvršneg odbora predlagal, da članarina za leto 2007 znaša 100 EUR  

SKLEP: Članarina za leto 2007 znaša 100 EUR na klub. Za predlog je glasovalo 23 
delegatov. 
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K 7. točki 

Program dela in finančni načrt za leto 2007 sta bila podana pisno, dodatno ju je pojasnil 
predsednik Stanislav Žbogar.  

Srečo Jadek je odprl razpravo na predlagani program dela in finančni načrt. 

Uroš Žvan: finančni program je obsežen in naloga JZS je zagotovitev sredstva najboljšim 
jadralcem. V programu ga moti preobsežen znesek sredstev za razreda Soling in Zvezda. 
Predlagal je zmanjšanje in sicer za razred Soling 2.000 EUR in za razred Zvezdo 8.000 EUR. 
Poleg tega je opozoril, da bomo tudi v letu 2007 od Ministrstva prejeli manj sredstev od 
načrtovanih. 

Milan Morgan je pogrešal v programu sredstva za vzgojo mladih jadralcev in trenerjev. 

Jure Orel je podprl Morgana in predlagal, da se še več sredstev nameni mladincem, saj bodo 
le tako lahko počasi prestopili v članske vrste. 

Marjana Matevljiča je zanimalo, kdo bo odšel na predolimpijsko regato v Qingdao. 

Ivan Štravs je pojasnil, da gre lahko na predolimpijsko regato le ena posadka. Odločitev bo 
znana po končanem Evropskem prvenstvu. Na regato bo odpotovala posadka, ki bo imela po 
končanem Evropskem prvenstvu večje število točk na interni kriterijski lestvici. 

Ivan Vinčec je predlagal, da JZS podpre vrhunski šport in najde dodatne sponzorje za 
pokrivanje programov jadralcev. Matični klubi morajo še vedno zagotoviti 80% potrebnih 
sredtev za izpeljavo celotnega programa.  

Boštjan Antončič je predlagal, da se razredu Zvezda odvzame 10.000 EUR in se jih razporedi 
na razreda Laser in Finn, vsakemu po 5.000 EUR. Za razred Zvezda bi bilo tako namenjenih 
23.000 EUR, razredu Finn 59.550, razredu Laser pa 59.802.  

Ivan Vinčec se je zahvalil za predlagana sredstva in predlagal, da se ta sredstva namenijo za 
nakup opreme. 

Jure Orel je vprašal, kako lahko porabimo prenešena sredstva. 

Zvonko Hočevar je dodal, da so vsa sredstva namenska in da je kakršnokoli prerazprejevanje 
že predmet rebalansa proračuna. 

Viljem Orel je predlagal Skupščini, da sprejme predlagani program in hkrati pooblasti Izvršni 
odbor za pripravo prerazporeditve sredstev., v kolikor katera od posadk ne izpolni programa 
in ne porabi sredstev. 

Marko Kocjančič je predlagal, da tekmovalci v t.i. »eksotičnih« razredih dobijo le namenski 
denar od kategorizacij, nikakor pa ne več kot s samo kategorizacijo prinesejo zvezi. 

 

Srečo Jadek je dal na glasovanje predlagani program dela in finančni načrt za leto 2007. 

SKLEP: Sprejmejo se predlagani program dela in finančni načrt za leto 2007. Za je glasovalo 
19 delegatov, 3 delegati so bili proti, 1 pa se je glasovanja vzdržal.  
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K 8. točki 

Pod točko razno ni bilo nobenih razprav. 

 

Stanislav Žbogar se je vsem delegatom zahvalil za prisotnost in jih povabil na zakusko.  

 

Seja skupščine je bila zaključena ob 20:40 uri. 

 

  PREDSEDNIK SKUPŠČINE ZAPISNIKAR 

 
  Srečo Jadek Bojan Gale 
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