
Skupščina sekcije za velike jadrnice 17. april 2019

Ob uri sklica (18:00) skupščine je bilo prisotnih 7 članov in skupščina ni bila sklepčna (man kotj 
1/3 članov). Ob 18:30 je bilo prisotnih 9 članov od 33, kar je več kot po 30 minutah potrebna 1/5.

Prisotni člani sekcije: JK Loka Timing, JK Pocodebon, JK Ljubljana, NK Merkur Idrija, JK Izola, 
JK Skipper Maribor, JK Nasa, JK Odisej, ŠD Gibanca

Dnevni red:
1) Pozdravni nagovor
2) Imenovanje delovnega predsedstva in potrditev dnevnega reda
3) Poročila o delu in finančno poročilo sekcije v letu 2018
4) Program delovanja sekcije v letu 2019
5) Razno

1) Pozdravni nagovor je v imenu odsotnega predsednika podal Uroš Žvan

2) Delovno predsedstvo: David Bartol,predsednik, Uroš Žvan, zapisnikar
Delovno predsedstvo je imenovano soglasno.

3) Razprava o poročilih:

Delovno poročilo
Predstavnik NK Merkur je izrazil mnenje, da bi bilo potrebno narediti več za promocijo jadranja na 
velikih jadrnicah, saj članstvo upada.
V letu 2017 je na pokalu Slovenije nastopilo 48 slovenskih jadrnic v letu 2018 pa 42. Prav tako je 
sekcija v preteklem letu izgubila enega člana.
Predstavnik JK Odisej pove, da bi si želeli daljše regate z več plovi. Pove, da bi njihovi člani raje in 
več prihajali na regate, če bi bile regate daljše. Z veseljem nastopajo v slovenski jadralni ligi.
Odprto je bilo tudi vprašanje povezave sekcije in slovenske jadralne lige, kar pa dela sekcije in 
njene vloge v slovenskem jadranju ne bi spremenilo.
Predstavnik JK Odisej je povedal tudi, da bi se mu zdelo prav, da bi posadka, ki nastopi na 
evropskem finalu lige, dobila tudi ustrezno financiranje s strani JZS.
Žvan (JK Skipper Maribor) pove, da financiranja sekcije ni dobila niti za posadko Dejana Presena, 
ki je trenutno 13. na svetovni match race lestvici. JZS je njegovi posadki v preteklem letu namenila 
zgolj 1.000 EUR.

Poročilo je soglasno sprejeto.

Finančno poročilo:
Predsednik JK Ljubljana, ki ima največ jadralcev v pokalu Slovenije pove, da JK Ljubljana ni 
podpisnik tripartitne pogodbe med vrhunskim športnikom, klubom in JZS in da bi sekcija morala 
dobiti 50% članarine in verifikacija, ki jih klub plača na račun JZS. Enako pove tudi predstavnik JK
Izola.

Vprašanje je ali imajo pogodbe tudi JK Olimpic in BD Ranca.

Sklep
Finančno poročilo je potrebno korigirati s prihodki 50% članarine in verifikacij JK Ljubljana in JK 
Izola s čimer se poveča prihodke sekcije za 640 EUR. Preveriti je potrebno ali imata tripartitne 
pogodbe JK Olimpic in BD Ranca ter, v kolikor jih nimata, ustrezno korigirati prihodke v 
finančnem poročilu. V ostalih točkah se finančno poročilo potrdi.



Sklep je sprejet soglasno.

4) Program za leto 2019
JK Odisej poda predlog, da se posadki Dejana Presena za nastope na match raceu nameni 1.000 
EUR iz prihodkov sekcije.

Sklep:
Program za leto 2019 se v točki e) dopolni kot sedi: Posadki Dejana Presena Lumba Match Race 
Team se iz sredstev sekcije poravna startnino za nastop na Match Raceu grade 1 v Nemčiji ter za 
finale Evropske serije in Evropsko prvenstvo v Šibeniku. Nakazila se izvedejo ob sprejemu prijav. 
Okvirni strošek startnin je 500 EUR na regato.

Za nastop na svetovnem prvenstvu v razredu Melges 24 na Sardiniji se najboljši slovenski posadki 
povrne strošek zgodnje startnine 750 EUR.

UO sekcije se zadolži, da iz sredstev sekcije delno financira tudi nastope drugih posadk na velikih 
prvenstvih v razredih s področja dela sekcije.

Sekcija nabavi inklinometer za ORC meritve stabilnosti bark, ki nam jih sedaj izvajajo tujci. David 
Bartol in Bojan Gale se zadolžita za pridobitev ponudbe in nakup.

Sklep je sprejet soglasno.

ORC rating officer pove tudi, da bo meritve skladno s sklepom UO/02.02.2019/8 izvajal 27. in 28. 
aprila ali po dogovoru.

5) Razno

Pod točko razno se je razvila debata o PR-ju in financiranju PR službe. Sekretar JZS je predstavil, 
da bo za PR skrbela odslej Jana Pines, ki bi naj poročala tudi z regat za pokal Slovenje, 
Barkovljanke in regat Go-to Barkolana, DP Sescape, EP ORC sportsboats, skupaj 12 objav, kar 
predstavlja skupaj 5% vseh pogodbenih objav. Zaradi povečanega stroška PR-ja bi naj po predlogu 
sekretarja sekcija prevzela strošek 100 EUR mesečno. PR stane celotno JZS 550 EUR mesečno in 
obsega 250 objav letno.

Sklep:
Na osnovi predstavljenih podatkov je s strani sekretarja predlagan strošek sekcije nesorazmeren. 
Sekcija bo prispevala mesečno 80 EUR za strošek PR-ja za kar mora PR objaviti 36 objav letno s 
področja delovanja sekcije. PR se sprotno usklajuje glede objav z UO sekcije.

Sklep je sprejet soglasno.

Skupščina se je zaključila ob 20:30.

Predsedujoči skupščine Zapisnikar
David Bartol Uroš Žvan


