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Zapisnika 16. seje Izvršnega odbora JZS 
 

 16.10.2012 ob 16:30 uri v sejni sobi Marine Portorož  v Portorožu  
 
Prisotni člani IO : Gregor Veselko, Mitja Margon, Bogomir Horvat, Jani Dvoršak, Arman Koritnik,  
Juta Ošlak Kranjc, Zvonko Hočevar  
Opravičili so se : Uroš Žvan, Tomaž Orešič 
Ostali prisotni : Petra Zelko 
 
Predsednik Jadralne zveze Slovenije Gregor Veselko pozdravi prisotne in predlaga naslednji 
dnevni red : 
 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 
2. Pregled in potrditev zapisnika 15. seje  
3. Pregled realizacije sklepov 15. seje IO 
4. Določitev vrednosti točke po Pravilniku o financiranju  
5. Določitev datuma skupščine  
6. Strokovni svet 
7. Razno    

 
 
K točki 1 

Na seji je od 9 ih članov IO prisotnih 6 članov. Izvršni odbor je sklepčen. 
 
Predlog sklepa IO/16102012/1 : 

IO/16102012/1 : 

Potrdi se dnevni red. Seja se nadaljuje.  

ZA glasuje 6 članov. Sklep IO/16102012/1 je sprejet. 
 
 
K točki 2  
Predlog sklepa IO/16102012/2 : 

IO/16102012/2 

Zapisnik 15. seje IO se potrdi.  

ZA glasuje 6 članov. Sklep IO/16102012/2 je sprejet. 
 
 
K točki 3 
Sklep IO/11072012/9  ni realiziran 
Sklep IO/07082012/1  se izvršuje  
Sklep IO/30082012/4  še ni realiziran v  delu, da  SSVŠ pripravi skupno število točk 
Sklep IO/30082012/7  se izvršuje 
Sklep IO/30082012/8  se izvršuje 

 
Seji se pridruži Zvonko Hočevar in se opraviči za zamudo.Pojasni, da ne bo glasoval, prereka 
dnevni red, predlaga da se točke,ki niso predmet obravnave IO umaknejo. Predsednik pojasni, da 
je dnevni red potrjen. 



 
K točki 4 
S strani IO je predložen dokument : Kopijatocke-ovrednoteno.xls, iz katerega so razvidne 
osvojene točke posameznih tekmovalcev v skladu z veljavnim pravilnikom o financiranju, pri 
čemer je glede na razpoložljiva sredstva predlagana vrednost  točke 3,40 €.  
Zvonko Hočevar nasprotuje podanemu predlogu. Pojasni, da ni seznanjen s porabo sredstev in 
da predlog SS podan na 14.seji ni bil nikoli obravnavan na seji IO.  Glede na pojasnilo Zvonka 
Hočevarja, da ni seznanjen s porabo sredstev, se oblikuje predlog sklepa :  
Predlog sklepa IO/16102012/3 : 

IO/16102012/3 

SS VŠ JZS opravi  vpogled v poslovanje JZS 19.10.2012 ob 16 uri na sedežu JZS. Po 
opravljenem vpogledu  v poslovanje  poda izračun skupnega števila točk, ki so jih osvojili jadralci 
napodlagi VI in VII poglavja pravilnika o financirnju - v skladu z že sprejetim sklepom 
IO30082012/4. 

ZA glasuje 7 članov. Sklep IO/16102012/3 je sprejet. 
 
K točki 5 
Določitev datuma letne skupščine. 
S pričetkom novega olimpijskega obdobja, bi bilo  smotrno imenovati novo vodstvo JZS še pred 
planirano volilno skupščino (24.4.2013). 
Predlog sklepa IO/16102012/4 

IO/16102012/4 

Redna letna skupščina JZS bo 12.12.2012 ob 18 uri v Ljubljani na Fakulteti za šport in bo hkrati 
tudi volilna.  

ZA glasuje 6 članov, 1 član se vzdrži. Sklep IO/16102012/4 je sprejet. 
 
 
K točki 6  

Ponovno Zvonko Hočevar odpre razpravo o neobravnavanju predloga SS o določitvi vrednosti 
točke .  
Arman Koritnik pojasni, da on ni seznanjen s predlogom s strani SS, enako Bogomir Horvat. Na 
14.seji IO Arman Koritnik in Bogomir Horvat nista bila prisotna, ko je predloge z izračuni predal 
Zvonko Hočevar. Veza na točko 3 današnjega dnevnega reda.   
Predlog sklepa IO/16102012/5 

IO/16102012/5 

Takoj, nemudoma naj se vzpostavi  komunikacija med SS in sekretariatom. 

ZA glasuje 7 članov. Sklep IO/16102012/5 je sprejet. 
 
 
K točki 7 

  
Obravnava Pogodb JZS- Fundicija za šport za programe : RR - sofinanciranje za nakup 
tehnologij za spremljanje in razvoj treningov, O - sofinanciranje gradnje objektov, D3 – dejavnost 
interesne športne vzgoje otrok in mladine. Priloga 3x : FŠ RR, FŠ O, FŠ D3) 
 
Predlog sklepa IO/16102012/6 

IO/16102012/6  
Realizira se pogodba  sklenjena s Fundacijo za šport RR-12-414. Skladno z določili v odločbi in v 
pogodbi se opravi nakup tehnološke opreme. Strokovni svet pripravi prioritetni seznam nunjo 
potrebne opreme, ki je navedena v odločbi Fundacije za šport, za ta program. Pisni seznam se 
dostavi generalni sekretarki, realizacijo nabave izvrši generalna sekretarka. 
 

ZA glasuje 7 članov. Sklep IO/16102012/6 je sprejet  
 
 
Predlog sklepa IO/16102012/7 



IO/16102012/7 
Realizira se pogodba  sklenjena s Fundacijo O-12-345. Skladno z določili v sklepu in v pogodbi 
se izvede investicija vezana na trening center v Ankaranu na parcelni številki 1357, katere lastnik 
je MOK, s katero se sklene pogodba. Postopek realiziranja investicije bo vodil Uroš Žvan. 

ZA glasuje 7 članov. Sklep IO/16102012/7 je sprejet  
 
 
Predlog sklepa IO/16102012/8 

IO16102012/8 
Realizira se pogodba sklenjena s Fundacijo D3-12-148. Skladno z določili v sklepu in v pogodbi  
bo JZS  članom povrnila razpoložljiva sredstva.  
Delitev sredstev se opravi sorazmerno glede na število tečajnikov.   
Pozove se 6 klubov, ki so se lani pravočasno prijavili - kot podizvajalci  k izvajanju programa, da 
podajo poročila in zahtevke z dokazili (preslikava stroškov računov). Režijski stroški so izključeni. 
ZA glasuje 7 članov. Sklep IO/16102012/8 je sprejet 
 

  
Tako kot vsako leto imamo za kategorizirane športnike na Fakulteti za šport odobrena sredstva,ki 
jih lahko naši športniki koristijo za storitve testiranj in svetovanj. 
Zvonko Hočevar pojasni, da naj opravijo testiranja vsi športniki,ki so bili  in da naj  generalna 
sekretrka rezervira termine testiranj. 
 
Predlog sklepa IO/16102012/9 

IO/16102012/9  

Seznam  športnikov, ki so na seznamu kategoriziranih športnikov OKS na dan 1.2.2012 in 
istočasno še imajo status na dan koriščenja storitev se pošlje na testiranja na Fakulteto za šport. 
Za realizacijo - rezervacijo terminov se zadolži generalno sekretarko. Obseg testiranj določi 
strokovni svet.  

ZA glasuje 7 članov. Sklep IO/16102012/9 je sprejet. 

 

  

Pravilnik sveta regatnih funkcionarjev 
Predlog sklepa IO/16102012/10 

IO/16102012/10  

Svet regatnih funkcionarjev naj pripravi predlog h koledarju regat za leto 2013, ki bo skladen s 
pravilnikom ali poda predloge za dopolnitev, spremembo Pravilnika sveta regatnih funkcionarjev, 
v potrditev IO JZS. 

ZA glasuje 7 članov. Sklep IO/16102012/10 je sprejet. 
 
 
 
 
 
 
 
Generalna  sekretarka JZS Predsednik JZS 
 Petra Zelko Dr. Gregor Veselko  
 
 


