
Z A P I S N I K 
 

5. seje Izvršnega odbora Jadralne zveze Slovenije, ki je bila v četrtek 6. aprila 2006 ob 19:00 uri v 
prostorih Jadralne zveze Slovenije v Kopru. 

 

Prisotni: 

• člani IO: Stanislav Žbogar, Uroš Žvan, Srečo Jadek, Dušan Puh, Viljem Orel, Milan Morgan, 
David Antončič,  

• člani organov: Janez Mrak (SMJ), Bojan Gale 

 

Izostanek je opravičil Miran Trontelj. 

 

Predsednik Jadralne zveze Slovenije g. Stanislav Žbogar je pozdravil vse prisotne in predlagal 
naslednji dnevni red: 

1. Ugotovitev sklepčnosti 
2. Pregled ter potrditev zapisnika in sklepov prejšnje seje 
3. Priprave na Skupščino JZS 
4. Predlog sprememb Statuta JZS 
5. Sprejem in dopolnitev pravilnikov 

- Pravilnik o financiranju (sprejem sprememb) 
- Normativi porabe sredstev JZS 

6. Pogodbe s športniki 
7. Tiskovna konferenca JZS 
8. Razno 
 

K 1. točki 

Od devetih članov Izvršnega odbora je na seji prisotnih osem članov. Skladno z 21. členom Statuta 
JZS je Izvršni odbor sklepčen in lahko nadaljuje delo.  

 

K 2. točki 

Bojan Gale je na kratko preletel zapisnik in sklepe 4. seje z dne 3. marca 2006.  

Uroš Žvan je vprašal, kako je potekala predaja opreme med JK Pirat in Klavdijem Pletikosem. 

Stanislav Žbogar je pojasnil, da je bila predaja korektno opravljena in da je zadeva končana. 

Dušan Puh je vprašal, kako je z prijavami Disciplinski komisiji. 

Bojan Gale je pojasnil, da so vse prijave predane Disciplinski komisiji, ki jih mora sedaj 
obravnavati. 

SKLEP: Zapisnik 4. seje Izvršnega odbora se sprejme.  

 

K 3. točki 

Stanislav Žbogar je vprašal, kako je z poročili, ki jih potrebujemo za Skupščino. 

Pojasnilo je podal Bojan Gale. Nadzorni obor se je sestal in pregledal poslovanje. Poročilo je v 
pripravi in bo posredovano pravočasno. 



Poročilo o delovanju zveze v letu 2006 ter finančno poročilo v letu 2006 sta pripravljena in bosta 
posredovana članom JZS pravočasno.  

Poročila Disciplinske komisije nismo prejeli, ker se Disciplinska komisija v letu 2005 ni sestala in 
ni obravnavala nobenega primera. 

Uroš Žvan je vprašal, kako je z poročili posameznih organov Izvršnega obora. Ali jih bomo 
posredovali skupščini ali ne.  

Srečo Jadek se je vprašal, ali sploh potrebujemo vsa poročila. 

Bojan Gale je pojasnl, da je prejšnji IO sprejel sklep glede poročil za Skpščino. Vsa poročila 
organov IO, prejme IO in jih nato vključi v poročilo o delu zveze. 

SKLEP: Skliče se Skupščina JZS, ki bo v petek 21. aprila 2006 ob 18:00 uri. Vabilo in priloge se 
pošlje članom JZS s priporočeno pošto. 

 

K 4. točki 

Predlog sprememb Statuta je pripravil Srečo Jadek, ki je omenjene predloge tudi predstavil. 
Najpomembnejši spremembi v Statutu sta ukinitev disciplinske komisije in uvedba disciplinskega 
sodnika ter možnost sodelovanja članov IO v posameznih organih, ki jih imenuje IO. Ostale 
spremembe so bolj redakcijske narave. 

Dušan Puh je predlagal, da bi bil disciplinski sodnik pravnik.  

SKLEP: Predlagane spremembe se pošlje v potrditev Skupščini JZS. Klube se pozove, da 
predlagajo kandidata za Disciplinskega sodnika JZS.  

 

K 5. točki 

Predlog sprememb Pravilnika o financiranju državnih reprezentantov v jadranju in Normativov 
porabe sredstev so člani dobili pisno že na prejšnji seji. 

Ker na sama pravilnika ni bilo danih pisnih pripomb, se je razvila razprava o smiselnosti sprejema 
novih pravilnikov.  

SKLEP: Pravilnik o financiranju državnih reprezentantov v jadranju in Normativi porabe sredstev 
se trenutno ne sprejmeta. Nadaljna razprava bo potekala na naslednjih sejah. Do sprejema novih, 
sta še vedno veljavna obsotječa pravilnika in poslovanje poteka po obstoječih pravilnikih.  

 

K 6. točki 

Člani IO so prejeli predlog pogodbe s športniki, ki je bila podpisana s športniki leta 2004 pred OI 
v Atenah. V pogodbi bi bilo potrebno urediti pravice in obveznosti tekmovalcev ter matičnih do 
JZS in obratno. Upoštevati bo potrebno vse pravilnike JZS in v pogodbo vnesti tudi morebitne 
sankcije v primeru neupoštevanja pravilnikov oz. pogodbe.  

Dušan Puh se s predlagano pogodbo ni strinjal in dodal, da je sam ne bi podpisal nikoli. 

SKLEP: O pogodbah s športniki se bo razpravljalo na naslednjih sejah. 

 

K 7. točki 

Stanislav Žbogar je vse člane IO povabil na tiskovno konferenco JZS, ki bo v ponedeljek 10. 

aprila ob 12:00 uri v prostorih Amfore v Izoli. Na tiskovni konferenci bomo spregovorili o načrtih 



Jadralne zveze Slovenije za sezono 2006, predstavili izolski Spring Cup ter portoroško 

Velikonočno regato.  

 

K 8. točki 

Bojan Gale je predstavil predlog JD J/24 in Sveta za potovalne jadrnice glede financiranja 
nastopov v disciplini Match Race.  

Dušan Puh se ni strinjal z načinom financiranja. 

Boštjan Antončič je dejal, da mora biti rezultat v skladu z pravilnikom o financiranju v členu 
neolimpijski članski razredi.  

SKLEP: Nastope se financira v skladu s pravilnikom o finaciranju po doseženem rezulatu. 

 

Bojan Gale je predstavil vlogo Jadralnega kluba Ocean za včlanitev v JZS, ki je JZS predal vso 
dokumentacijo za včlanitev v Jadralno zvezo Slovenije.  

SKLEP: JK Ocean se sprejme v članstvo Jadralne zveze Slovenije. 

 

Stanislav Žbogar je opozoril na potek pogodbe o zaposlitvi z generalnim sekretarjem JZS in 
predlagal, da se pogodba podaljša za tri mesece. 

SKLEP: Pogodba o zaposlitvi se podaljša za tri mesece. 

 

Stanislav Žbogar je opozoril na govorice o Danyju Stanišiču in dogodek, ki se je zgodil v Splitu. 
Predlagal je, da se situacija čimprej razčisti, saj govorice škodujejo vsem vpletenim.  

SKLEP: Dušana Puha se pooblasti za pogovor s Sretanom Stanišičem. 

 

 

Seja IO je bila končana ob 22:00 uri. 

 

 Zapisal Predsednik  

 Bojan Gale Stanislav Žbogar  
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