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Zapisnik 2. seje Nadzornega odbora Jadralne zveze Slovenije 
 
2. seja Nadzornega odbora Jadralne zveze Slovenije je potekala v sredo, 5.9.2018, v prostorih JZS v Kopru s pričetkom ob 
18.23 uri. 
 
Na seji so sodelovali: predsednik Vilijem Orel, Igor Kraševac, Primož Perne in Peter Vidmar. Karmen Pahor se je opravičila.  
 
Seje se je nameraval  po povabilu NO udeležiti tudi predsednik JZS Aljoša Tomaž, kar pa mu zaradi pomembnih službenih 
obveznosti ni uspelo. 
 
Ostali: Romeo Podlogar, generalni sekretar. 
 
Seje so se udeležili štirje člani od petih, tako da je bil odbor sklepčen. 
 
Predsednik je ob sklicu seje predlagal naslednji dnevni red: 
 
1. Potrditev zapisnika 1. seje 
2. Pregled Izkaza uspeha in Bilance stanja JZS za leto 2017 
3. Pregled Poročila o delu JZS za leto 2017 
4. Pregled programa dela JZS za 2018 
5. Razno 
 
Dodatnih predlogov za razširitev dnevnega reda ni bilo. Predlagan dnevni red je bil soglasno sprejet. 
 
K 1. točki: 
 
Zapisnik je bil potrjen brez pripomb. 
 
K 2. točki: 
 
Člani so pregledali predložen Izkaz uspeha in Bilanco stanja JZS za leto 2017. Prav tako so pregledali pogodbo o zaposlitvi 
generalnega sekretarja in pogodbo o sodelovanju s svetovalko za obveščanje javnosti.  
 
Na podlagi razprave in zahtevanih pojasnil generalnega sekretarja, ki je povedal, da je nagrajevanje generalnega sekretarja 
določeno v Statutu JZS, članom pa je predložil Pravilnik o nagrajevanju strokovnih delavcev OKS, je NO na predlog 
predsednika oblikovali naslednji sklep: 
 
Sklep NO 50918/1: 
V zvezi s pregledom Poslovnega izida JZS za leto 2017 in povečanja stroškov poslovanja JZS, NO predlaga IO , da pregleda 
pogodbo o zaposlitvi generalnega sekretarja, saj v planu ni bilo predvideno povečanje stroškov poslovanja v postavki stroški 
dela. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Sklep NO 50918/2: 
V skladu z zapisnikom svoje 1. seje NO ugotavlja, da se stroški za na račun PR storitev niso povečali, zadovoljstvo z 
opravljenim delom pa naj obravnava IO. 
Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
K 3. točki: 
 
V okviru te točke so člani pregledali tudi realizacijo vseh sklepov IO v letu 2017 in oblikovali naslednji sklep: 
 
 



 
Sklep NO 50918/3: 
NO je pregledal sklepe IO, ki so bili sprejeti v letu 2017 in ugotavlja, da so vsi bistveni sklepi realizirani. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Člani so se na predlog predsednika odločili, da bodo ostalo dokumentacijo iz 3. in 4. točke pregledali in obravnavali 
korespondenčno. 
 
K 5. točki: 
 
Predsednik je povprašal, kako je z delovanjem Komisije za usposabljanje in trenerje. V preteklosti je, po njegovem mnenju, 
le ta večkrat delovala tako, da ni upoštevala potreb zainteresiranih klubov.  Na podlagi razprave, v kateri je informacije o 
delu komisije podal generalni sekretar, je predsednik v sprejem predlagal naslednji sklep: 
 
Sklep NO 509118/4 
NO predlaga, da IO organizira sestanek med Komisijo za usposabljanje in trenerje ter zainteresiranimi klubi. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Seja se je zaključila ob 20.31 uri. 
 
 
 
Zapisal:        Predsednik NO: 
Romeo Podlogar                        Vilijem Orel, l.r. 
 
 
 


