
 

 

Zapisnik  10 . korespondenčne seje IO JZS z dne 12.3.2018 

 

10. korespondenčna seja Izvršnega odbora JZS je potekala po e-pošti dne 12.3. 2018 s pričetkom ob 12.04 uri. 

 

Udeleženi člani: Aljoša Tomaž (predsednik), Samo Lozej, Stanislav Žbogar, Borut Verderber, Sebastjan Šik, David Bartol, 

Tomaž Virnik, Marjan Matevljič in Jure Orel. 

 

Ostali: Romeo Podlogar (generalni sekretar). 

 

Dnevni red seje:  

1. Izvedba rednega letnega popisa za potrebe zaključnega računa za leto 2017 
2. Potrditev Okvirnega letnega programa dela JZS za leto 2018 
3. Imenovanje generalnega sekretarja JZS za dobo 4 let 
4. Obravnava vloge Pomorskega društva Piran za sprejem v članstvo JZS. 

 
K 1.točki: 

Za potrebe priprave zaključnega računa JZS za leto 2017 je potrebno izvesti letni popis.  

Predsednik je predlagal v sprejem naslednji sklep: 

Sklep IO 120318/1: 

Izvršni odbor JZS sprejema naslednji sklep o izvedbi rednega letnega popisa: 

• ugotavlja se stanje na dan 31.12.2017 

• obseg popisa: 

o neopredmetena dolgoročna sredstva, 
o opredmetena osnovna sredstva  
o denarna sredstva v blagajni in na računih pri bankah in drugih finančnih inštitucijah, 
o kratkoročne časovne razmejitve, 
o terjatve in obveznosti, 
o kapital in 
o dolgoročne rezervacije. 

• vodja popisne komisije je David Antončič 

• člani popisne komisije so Dragan Sinožič in Gorazd Fras. 

• popisno poročilo mora biti predano računovodstvu in Izvršnemu odboru do dne 20.3.2018 . 
 

Sklep je bil sprejet soglasno. 

 

K 2. točki: 

Za potrebe prijave na razpis za Letni program športa za leto 2018 Ministrstva za izobraževanjem znanost in šport je 

potrebno v razpisni dokumentaciji predložiti tudi letni program dela JZS 2018. Člani so v gradivu za sejo prejeli Okvirni letni 

program dela JZS za leto 2018.  

Predsednik je predlagal v sprejem naslednji sklep: 

Sklep IO 120318/2: 

IO potrjuje predložen Okvirni letni program dela JZS za leto 2018. 

Sklep je bil prejet soglasno. 

 

K 3. točki: 

Mandat generalnega sekretarja JZS se izteče z dnem 13.3.2018.  

Predsednik je predlagal v sprejem naslednji sklep: 



Sklep IO 120318/3: 

IO imenuje Romea Podlogarja za generalnega sekretarja JZS za naslednji  4 letni mandat, ki prične teči dne 14.3.2018. 

Sklep je bil sprejet soglasno.  

K 4. točki: 

Pomorsko društvo Piran je podalo vlogo za sprejem v članstvo JZS. Društvo je že vplačalo članarino za leto 2018.  

Predsednik je predlagal v sprejem naslednji sklep: 

Sklep IO 120318/4: 

IO sprejema Pomorsko društvo Piran v članstvo Jadralne zveze Slovenije. 

Sklep je bil sprejet z 6 glasovi ZA, 1 glasom PROTI in 2 vzdržanima. 

Seja se je zaključila ob 21.45 uri. 

 

Koper, 13.3.2018 

Zapisal: Romeo Podlogar                                                                                                                           Predsednik: Aljoša Tomaž, l.r. 

 


