
                                                                   
 

 

Zapisnik 3. skupščine Sekcije za velike jadrnice 

 

 

Skupščina je potekala dne 21.12.2017 s pričetkom ob 18:15 uri v prostorih Športnega centra 
Triglav, Ljubljana. Prisotni so bili delegati 15-ih društev od 34, ki izpolnjujejo pogoje za 
članstvo v skladu s 25. členom Statuta JZS.  
 
Dnevni red skupščine: 
1. Pozdravni nagovor predsednika sekcije 

2. Imenovanje delovnega predsedstva in potrditev dnevnega reda 

3. Poročila o delu in finančna poročila za leto 2016 in 2017 

4. Seznanitev skupščine z odstopom UO sekcije 

5. Volitve novega UO sekcije 

6. Program delovanja sekcije v letu 2018 

7. Razno 

K 1. točki: 

 
Skupščino je nagovoril predsednik sekcije Uroš Žvan in uvodoma pojasnil, da UO sekcije ni 
sklical skupščine v letu 2016, ker je že na skupščini konec leta 2015 podal poročila za leto 
2015 in program za leto 2016, ki ju je skupščina potrdila. 
V letu 2017 so se člani UO sekcije odločili uskladiti mandat vodstva sekcije z mandatom IO 
JZS. Volilna skupščina JZS je potekala šele v juliju. 
Ob asistenci blagajnika/tajnika sekcije se ugotovi sklepčnost skupščine. Prisotnih je 15 
delegatov društev članov sekcije in sicer: JD Mariborčanka, JK Loka Timing, JK Pocodebon, JK 
Ljubljana, JK MIPC, JK Porotorož, JK Izola, ŠKD Wada, JK Skipper Maribor, JK NASA, ŠD 
GoSailing, JK Odisej, ŠD Gibanca, ND Mornik in JK Olimpic. 
 
K 2. točki: 

 

Glede na 5.člen pravil delovanja sekcije za velike jadrnice je bil podan predlog, da skupščino 
vodi predsednik sekcije Uroš Žvan, zapisnikar pa je David Bartol in overovitelj Bojan Gale. 
 
Na glasovanje je šel naslednji predlog sklepa: 

Skupščina Sekcije za velike jadrnice za vodenje skupščine imenuje Uroša Žvana za 
predsedujočega skupščini, Davida Bartola za zapisnikarja in Bojana Galeta za overovitelja. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
Uroš Žvan je prevzel vodenje skupščine in prešel na 3. točko dnevnega reda. 
 
K 3. točki: 

 
Predsednik sekcije je na kratko predstavi poročili o delu in finančni poročili za leti 2016 in 
2017 ki so bila članom posredovana z elektronsko pošto in objavljena na spletni strani JZS. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji sklep: 



Skupščina sprejema poročili o delu in finančni poročili za leti 2016 in 2017 v celoti. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
K 4. točki: 

 

Predsednik sekcije je člane seznanil s kolektivnim odstopom UO sekcije. Člani UO sekcije so 
se odločili za kolektivni odstop, da bi mandat vodstva sekcije uskladili z mandatom IO JZS. 
 

K 5. točki: 

 

Na osnovi debate med člani skupščine in podanih kandidatur za člane UO sekcije je bila 
predlagana naslednja lista: 
- Igor Orlov, JK NASA, predsednik (zadolžen za izobraževanje in OSR tečaje) 
- Uroš Žvan, JK Skipper Maribor, blagajnik/tajnik  
- Dejan Presen, JK MIPC (zadolžen za Match Race in Monocup – Seascape 18) 
- Emil Jerkovič, ŠD Gibanca (zadolžen za manjše razrede npr. Melges24 in handicap) 
- David Bartol, JK Pocodebon (zadolžen za koordinacijo z IO in sodelovanje s tujino) 
 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji sklep: 

Skupščina sekcije za velike jadrnice izvoli za mandatno obdobje 2017-2021 naslednji upravni 
odbor: 
- Igor Orlov, JK NASA, predsednik 
- Uroš Žvan, JK Skipper Maribor, blagajnik/tajnik 
- Dejan Presen, JK MIPC 
- Emil Jerkovič, ŠD Gibanca 
- David Bartol, JK Pocodebon 

Nov upravni odbor je bil izvoljen soglasno. 
 

K 6. točki: 

 

Predsednik sekcije predstavi načrt dela in finančni načrt za leto 2018, ki sta bila članom 
predhodno posredovana z elektronsko pošto in objavljena na internetni strani JZS.  
 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji sklep: 

Skupščina sprejema načrt dela in finančni načrt za leto 2018 v celoti ter UO-ju nalaga 
uskladitev najprimernejših terminov za trening regate pod točko b) programa. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
K 7. točki: 

 
Po krajši debati o predlogu prejemnika nagrade JZS s področja delovanja sekcije je bil 
oblikovan naslednji predlog sklepa: 

Skupščina za nagrado s področja delovanja sekcije, ki jo podeljuje JZS predlaga Dejana 
Presena, kot evropskega podprvaka v jadralnem dvojevanju. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Predstavnik XIII. cone FIV g. Dario Motz je predstavil handicap ciklus NARC (North Adriatic 
Rating Circuit), za katerega bodo v sezoni 2018 štele štiri regate in sicer v Linjanu, v Tržiču, 
regata Tržič-Milje ter regata Milje-Portorož z zaključkom s tehničnimi plovi v Portorožu. Želeli 
bi si udeležbo čim večjega števila jadrnic z ORC ali IRC certifikati iz Slovenije, v prihodnjem 
letu pa tudi, da bi eden od slovenskih klubov prevzel organizacijo ene izmed regat. 



 
Bojan Gale je predstavil novosti z ORC kongresa, ki je potekal v mesecu novembru v Mehiki. 
 
S strani članov skupščine je bilo (že pri zadolžitvah posameznih članov UO) postavljeno 
vprašanje ali je IO JZS uvrstil match race v okvir dela sekcije. Skupščina je namreč že 
11.11.2015 sprejela sklep, da IO JZS predlaga, da Match race uvrsti v področje dela sekcije. 
Ker IO JZS predloga še ni obravnaval, je bil podan naslednji predlog sklepa: 

Skupščina predlaga IO JZS, da match race, kot posebno jadralno disciplino, uvrsti v področje 
dela sekcije. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
Širša debata se je razvila okrog PR službe. Ugotovitev skupščine je, da PR služba jadralne 
zveze ne deluje, sploh pa ne pokriva delovanja sekcije. Nov UO mora poskrbeti za ustrezno 
PR službo, ki ne bo le urednik spletne strani ampak bo skrbela za obveščanje slovenske 
javnosti in medijev (novinarjev) o dogodkih, ki se tičejo delovanja sekcije in z njih poročala. 
 
 
 
Zapisal: David Bartol                                                Predsedujoči skupščini: Uroš Žvan 
 
 
 
 
 
Overovitelj: Bojan Gale 


