
Koper, 18.11.2016 
 

 

Zapisnik 6.seje Nadzornega odbora JZS z dne  11.11.2016 s pričetkom ob 17.00 uri na 

sedežu JZS v Kopru 

 
Prisotni člani NO: Viljem Orel-predsednik, Karmen Pahor, Peter Vidmar, Igor Kraševac in Primož Perne  
Ostali prisotni : Romeo Podlogar  
 
Predsednik je ugotovil sklepčnost NO in pričel s sejo. 

Predlagal je naslednji dnevni red: 

1. Pregled sklepov IO JZS v letu 2016 

2. Pregled sklepov strokovnih organov IO 
3. Pregled sponzorskih pogodb in realizacije 
4. Razno 
 

Dnevni red je bil soglasno sprejet. 
 
Zapisnik 5. seje NO z dne 29.2.2016 in zapisnik korespondenčne seje z dne 21.5.2016 sta bila brez pripomb potrjena. 
 
Člani so se dogovorili, da bo naslednja seja NO predvidoma 20. januarja 2017. 
 

K 1. točki: 

 

Predsednik je kronološko prebral vse sklepe IO v letu 2016.  
V razpravi, v kateri so sodelovali vsi člani, so bili sprejeti naslednji sklepi: 
 
Sklep NO/111116/1: 

Glede na sklepa IO 220116/ 13 in 14  nadzorni odbor še v letošnjem letu pričakuje poročilo in obračun vseh stroških, ki so 
bili povezani s pripravami in nastopom na OI Rio 2016.  

Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
Sklep NO/111116/2: 

Glede na sklep IO /160916/1  nadzorni odbor predlaga, da se, v kolikor poslovanje ni v skladu s finančnim planom za 2016, 
naredi rebalans in uskladi proračun za leto 2016. 

Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
K 2. točki: 

Člani so že pred sejo pregledali objavljene zapisnike strokovnih organov IO . Ugotovili so, da ima večina organov zelo malo 
zapisnikov. Komisija za usposabljanje in trenerje ima objavljen samo en zapisnik iz leta 2015. 
 
Sklep NO/111116/3: 

NO  ugotavlja, da, glede na razpoložljive zapisnike, ki so objavljeni na spletni strani JZS, strokovni organi IO, razen redkih 
izjem, ne delujejo oziroma nimajo objavljenih zapisnikov svojih sej. Zato nadzorni odbor predlaga IO, da to obravnava na seji 
in ustrezno ukrepa. 

Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
K 3. točki: 

Generalni sekretar podal kratko ustno poročilo o sponzorskih pogodbah in realizaciji JZS za leto 2016. 
 
K 4. točki: 

Pri pregledu realizacije sklepov iz 5. seje NO, je NO ugotovil, da IO njihovih sklepov ni obravnaval na svojih sejah.  
 
Sklep NO/111116/4 

NO ugotavlja, da IO ne obravnava sklepov NO in ima zato NO občutek, da ni potrebe po njihovem sestajanju in delovanju. 
Od generalnega sekretarja zato NO zahteva, da jim v roku 30 dni poda poročilo kaj je do sedaj naredil, da se sprejeti sklepi 
NO obravnavajo na sejah IO JZS. 

Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
Seja je bila zaključena ob 19.07 uri. 
  
Zapisal:                                                                                  Predsednik NO: 
Romeo Podlogar                         Vilijem Orel 


