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17. (korespondenčna) seja UO sekcije za velike jadrnice pri JZS,

ki je potekala od 27.09. ob 00:00 do 28.09.20177 ob 00:00

Korespondenčne seje so se udeležili člani UO: Tomaž Virnik, Goran Djordjevič in Uroš Žvan

Dnevni red:
1. Imenovanje predstavnika JZS na letni skupščini ORC
2. Nagrade za pokal Pokal Slovenije 2017
3. Priprave na skupščino sekcije

1. točka
Imenovanje predstavnika JZS na letni skupščini ORC

Letna skupščina ORC bo potekala od 2. do 8. novembra v Puerto Vallarta v Mehiki. Glede na 
število izdanih ORC certifikatov nam pripada mesto predstavnika na letni skupščini. Za 
predstavnika se predlaga slovenskega »rating oficerja« in največjega poznavalca na področju 
ORC handicap sistema Bojana Galeta. V povezavi z visokimi stroški potovanja se predlaga delno 
sofinanciranje stroškov potovanja.

Sklep UO/27.09.20177/1:
Za predstavnika JZS na letni skupščini ORC v Puerto Vallarta od 2. do 8. novembra 2017 se 
imenuje Bojan Gale. Predstavnik bo po povratku podal poročilo o poteku skupščine in novostih 
na področju ORC-ja.

Za sklep so glasovali 3 člani UO. Sklep je sprejet.

Predlog sklepa UO/27.09.20177/2:
Bojanu Galetu kot predstavniku JZS se sofinancira udeležba na letni skupščini ORC v Puerto 
Vallarta od 2. do 8. novembra 2017 v vrednosti letalske karte in stroška nočitev za čas kongresa 
kar znese okvirno 800 EUR (650 EUR letalska karta in 150 EUR nočitve).

Za sklep so glasovali 3 člani UO. Sklep je sprejet.

2. točka
Nagrade za pokal Pokal Slovenije 2017

Bliža se konec pokala Slovenije 2017. Na regatah za pokal Slovenije je do sedaj (dve regati pred 
koncem) nastopilo 50 jadrnic, od tega 44 slovenskih. To je več kot v pretekli sezoni, ko se je po 
dolgih letih trend obrnil navzgor in je v celotni sezoni nastopilo 47 jadrnic, od tega 43 slovenskih. 
Za nastopajoče bo za zaključno prireditev 21. oktobra potrebno naročiti nagrade. Obseg nagrad je
definiran v točki 14.1 razpisa serije regat za pokal Slovenije.

Predlog sklepa UO/27.09.20177/3:
Davida Bartola se pooblasti za naročilo nagrad za Pokal Slovenije.

Za sklep so glasovali 3 člani UO. Sklep je sprejet.
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3. točka
Priprave na skupščino sekcije

Uroš Žvan trenutno usklajuje finančna poročila za leto 2016 in delno finančno poročilo za leto 
2017 s sekretarjem JZS. Ko bodo finančna poročila usklajena bodo posredovana UO sekcije za 
obravnavo in pripravo skupščine.

V okviru 3. točke se ne sprejme nobenega sklepa.

zapisal:
Uroš Žvan
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