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Zapisnik 1. seje Nadzornega odbora Jadralne zveze Slovenije 
 
1. seja nadzornega odbora Jadralne zveze Slovenije je potekala v petek, 27.4.2018, v Kopru s pričetkom ob 18.00 uri. 
 
 
Na seji so sodelovali: predsednik Vilijem Orel , Karmen Pahor, Primož Perne in Peter Vidmar. Igor Kraševac se je opravičil. 
Ostali: Romeo Podlogar 
 
Seje so se udeležili štirje člani od petih, tako da je bil svet sklepčen. 
 
Predsednik je ob sklicu seje predlagal naslednji dnevni red: 
 

1. Konstituiranje NO JZS 
2. Plan dela NO 
3. Razno 

 
Dodatnih predlogov za razširitev dnevnega reda ni bilo. Predlagan dnevni red je bil soglasno sprejet. 
 
K 1. točki: 
 
Predsednik je predlagal, da se se sprejme naslednji sklep: 
 
Sklep NO 270418/1: 
Nadzorni svet JZS se je konstituiral.  
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
K 2. točki: 
 
Člani so se dogovorili, da bi se okvirno v tem mandatnem obdobju seje NO sklicevale na vsake 2 meseca.  
 
Za naslednjo sejo so se dogovorili, da bodo obravnavali naslednje: 

 Pregled Izkaza uspeha in Bilance stanja JZS za leto 2017 
 Pregled programa dela JZS za 2018 
 Pregled vseh poročil organov IO 

 
Člani so v razpravi povedali, da bi želeli, da se naslednje seje udeleži predsednik JZS. V prejšnjem mandatu so to željo že 
izrazili, do realizacije pa še ni prišlo. 
 
K 3. točki: 
 
Pod točko razno so v razpravi obravnavali svoje poglede na stanje v jadralni zvezi v tem trenutku. Izraženo je bilo 
nezadovoljstvo z delovanjem večine svetov in komisij  IO JZS. Od generalnega sekretarja želijo, da jim pripravi poročila o 
njihovem delovanju. 
   
Predsednik je tudi povedal, da želi na naslednji seji pregledati način nagrajevanja generalnega sekretarja in predstavnice za 
stik z javnostjo JZS. 
 
Seja se je zaključila ob 19. 23 uri. 
 
 
 
Zapisal:        Predsednik NO: 
Romeo Podlogar                        Vilijem Orel, l.r. 



 
 
 


