
Z A P I S N I K 
 

2. seje Sveta za potovalne jadrnice Jadralne zveze Slovenije, ki je bila v petek 24. novembra 2006 
ob 18:00 uri v prostorih Jadralne zveze Slovenije v Kopru. 

 

Prisotni: 

• člani SPJ: Jure Orel, Aleš Božnik, Branko Parunov, Tomaž Virnik, Veselko Ojo, Andrej 
Janežič 

• ostali prisotni: Bojan Gale 

 

Predsednik Sveta za potovalne jadrnice Jure Orel je pozdravil vse prisotne in predlagal naslednji 
dnevni red: 

1. Pregled in ugotovitev sklepčnosti 
2. Poročilo članov zadolženih za handicap sistem znotraj PS 
3. Predlogi za urejanje in objavljanje registra jadrnic pri JZS 
4. Predlogi sprememb pravil in pravilnikov Sveta za potovalne jadrnice 
5. Razpis in poziv klubom in društvom k kandidaturi za organizacijo PS 2006 
6. Predlogi za zadolžitve članov SPJ po posameznih področjih  
7. Razno 

 

K 1. točki 

Od šestih članov Sveta za potovalne jadrnice je na seji prisotnih vseh šest članov. SPJ je sklepčen 
in lahko nadaljuje delo.  

Veselko Ojo je sejo zapustil ob 19:00 uri 

 

K 2. točki 

Veselko Ojo in Andrej Janežič sta predstavila handicap sisteme PHRF, ORC-Club in IRC. 

Razvila se je razprava o prednostih in slabostih posameznih handicap sistemov. Poseben pomen je 
potrebno dati kompatibilnosti z ostalimi državami (Italija, Hrvaška), ter samim meritvam jadrnic. 
Poleg tega so člani razpravljali o samem sistemu tekmovanja – vzporedno z obstoječim open 
sistemom ali popolnoma samostojnimi štarti. 

SKLEPI:  

1. Handicap sistem se uvede v regate za Pokal Slovenije. 

2. V letu 2007 tekmujejo jadrnice v obeh sistemih tekmovanja (Handicap in Open 
vzporedno), v letu 2008 pa samo v enem sistemu.  

3. O prihodnosti razvrstitev in sistemov bo SPJ odločal po koncu sezone 2007. 

4. Pri Pristaniški kapitaniji je potrebno urediti prioritetno listo regat v Sloveniji.  

5. Sprejme se handicap sistem ORC-club. 

 

K 3. točki 

Podano je bilo opozorilo glede ažurnosti registra jadrnic in objavi reg. številke jadrnic. 



SKLEPA:  

1. Register potovalnih jadrnic se dopolni, vpišejo se reg. številke jadrnic in se nato objavi na 
Internetni strani JZS. 

2. Vsak organizator regate za PS mora ob prijavi upoštevati podatke navedene v registru JZS. 
Prijavljene jadrnice označi v registru, s podatki jadrnic, ki niso v registru, pa register 
dopolni. Morebitne dodatne jadrnice oz. spremembe mora predati SPJ po končani regati. 

 

K 4. točki 

Člani SPJ so se seznanili s predlaganimi spremembami pravilnikov. 

SKLEPI:  

1. Potrdijo se predlagane spremembe pravilnikov. 

2. Andrej Janežič in Aleš Božnik vsebinsko uskladita vse pravilnike. 

3. V pravilnik se vnese tudi predpisana oblika objave rezultatov za PS. V primeru uporabe 
programa za izračun rezultatov je uporaba predvidenega programa obvezna. 

 

K 5. točki 

Člani SPJ so predlagali sistem izbire regat za Pokal Slovenije. 

SKLEPA:  

1. Pokal Slovenije 2007 bo sestavljalo od 6 do 8 regat. 

2. Razred Oldtimer ne šteje več za razred na regatah za Pokal Slovenije 

3. Skupaj z prijavo koledarja se pozove klube, da najkasneje do 20. decembra Svetu SPJ 
podajo prijavo za organizacijo regate, ki bi štela za Pokal Slovenije. Prijava mora 
vsebovati kratko obrazložitev predloga in način organizacije.  

 

K 6. točki 

Zadolžitve članov SPJ so naslednje: 

• Alež Božnik Uskladitev pravilnikov 

• Andrej Janežič Uskladitev pravilnikov, pomoč pri uvedbi ORC sistema  

• Veselko Ojo  Uvedba ORC sistema, informacije glede pisarne za izdajo ORC certifikatov 
    v Sloveniji 

• Branko Parunov Pridobitev informacij na Upravi RS za pomorstvo, uskladitev prioritet 

 

K 7. točki 

Člani SPJ so izpostavili problem neplačevanja Pristojbin za reklamiranje na regatah v Sloveniji.  

SKLEP: Izvajanje pravilnikov bo potrebno bolj podrobno nadzorovati. Kršitve pravilnikov lahko 
privedejo do diskvalifikacije na posamezni regati. 

 

 

 Zapisal Predsednik SPJ 

 Bojan Gale Jure Orel  
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