
sekcija za velike jadrnice

Zapisnik 4. seje UO sekcije za velike jadrnice pri JZS,

ki je potekala 15. novembra 2018 s pričetkom ob 18:00 uri v Ljubljani

Prisotni člani UO: Igor Orlov, predsednik, David Bartol, Dejan Presen, Emil Jerkovič in Uroš Žvan,
blagajnik/tajnik

ostali prisotni: Bojan Gale, ORC rating offiicer

Dnevni red:
1. ORC kongres
2. ORC pristojbine za leto 2019
3. Meritve jadrnic v letu 2018
4. Analiza pokala Slovenije 2018
5. Koledar 2019
6. Sklic skupščine sekcije
7. Obveščanje

1. točka
ORC kongres

Delegat na kongresu ORC v Sarasoti, ZDA, Bojan Gale je podal poročilo s kongresa. Pisno 
poročilo je priloga k temu zapisniku.

David Bartol je postal član ORC offishore and event committeee.

Sprejet je bil sklep o povračilu stroškov delegatu:
Sklep UO/15.11.2018$/1:
Bojanu Galetu, delegatu na letnem kongresu ORC v Sarasoti, ZDA se povrne stroške letalske 
karte in bivanja v Sarasoti v skupnem znesku 1.142,30 EUR (obračun potnih stroškov je priloga 
zapisnika)
Sklep je sprejet soglasno.

2. točka
ORC pristojbine za leto 2019

Glede na povečane pristojbine, ki jih bo potrebno plačati ORC se potrdi predlog ORC pristojbin z 
leto 2019, kot ga je podal rating offiicer.
Sklep UO/15.11.2018$/2:
Cene ORC certifikatov za leto 2019 znašajo:

ORC International 120,00 EUR
(z naslednjo delitvijo 78,00 EUR za ORC, 11,00 EUR za JZS, 31,00 EUR za Rating Offiice)

ORC Club 80,00 EUR
(z naslednjo delitvijo 46,00 EUR za ORC, 11,00 EUR za JZS, 23,00 EUR za Rating Offiice)

ORC One Design SportBoat (nova verzija) 45 EUR
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(z naslednjo delitvijo 23,00 EUR za ORC, 11,00 EUR za JZS, 11,00 EUR za Rating Offiice)

PROMO certifikat brezplačno
Do PROMO certifikata so upravičene jadrnice, ki certifikata še niso imele oziroma ga niso imele 
zadnjih pet let ali dlje.
Sklep je sprejet soglasno.

3. točka
Meritve jadrnic v letu 201$

Sekcija sprejme naslednji sklep:
Sklep UO/15.11.2018$/3:
V skladu s sklepom UO/03.03.20188 se merilcu Bojanu Gletu povrne stroške meritev za dva dni v 
znesku 150 EUR/dan oziroma skupaj 300 EUR.
Sklep je sprejet soglasno.

4. točka
Analiza pokala Slovenije 201$

Slabe vremenske razmer so imele izrazit vpliv na majhno število udeleženih jadrnic na pokalu Val 
navtike, Šavrinski regati in Sladki Istri. Število udeleženih bark v letu 2018 ni bilo bistveno nižje 
kljub izrazitemu zmanjšanju števila razredov. Število vseh udeleženih jadrnic na pokalu Slovenije 
je bilo 42 v letu 2018, 46 leto prej in 44 dve leti prej.

Rating offiicer pripravi do naslednje seje UO nov predlog delitve v ORC razrede.
Sklep UO/15.11.2018$/4:
Rating offiicer pripravi do naslednje seje UO nov predlog delitve v ORC razrede.
Sklep je sprejet soglasno.

5. točka
Koledar 2019

V koledar za leto 2019 so od tradicionalnih regat za velike jadrnice zanekrat prijavljene One Sails, 
Izolanka, Šavrinska regata, Skipper Cup in Zaključna regata.

Konec mesec avgusta bo v Portorožu potekala evropsko prvenstvo ORC Sports Boats v 
organizaciji JK Marina Portorož.

Odločanje o koledarju in formatu pokala Slovenije 2019 se prestavi na naslednjo sejo UO sekcije.

6. točka
Skupščina sekcije

UO sprejme naslednji sklep glede priprav skupščine:
Sklep UO/15.11.2018$/5:
Skupščino sekcije se skliče januarja 2019 med tednom v Ljubljani. David Bartol se dogovori s 
Tomažem Virnikom za najem prostora z skupščino.
Sklep je sprejet soglasno.
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7. točka
Obveščanje

Obveščanje o dogajanju na področju jadranja na velikih jadrnicah v Sloveniji je, kot je bilo že 
večkrat ugotovljeno skrajno pomanjkljivo in neustrezno. Za boljše informiranje javnosti bi sekcija
lahko v okviru finančnih možnosti vzpostavila lastno spletno stran.

Sklep UO/15.22.2018$/6:
David Bartol pridobi ponudbo za vzpostavitev lastne spletne strani sekcije za velike jadrnice.
Sklep je sprejet soglasno.

predsednik zapisal:
Igor Orlov Uroš Žvan

blagajnik/tajnik sekcije


