
Z A P I S N I K 

 

18. redne letne skupščine Jadralne zveze Slovenije, ki je bila v petek 21. aprila 2006 ob 18:00 
uri v prostorih Jadralne zveze Slovenije v Kopru. 

 

PRISOTNI: glej listo prisotnih (v prilogi) 

Zaradi nesklepčnosti se je Skupščina pričela z polurno zamudo. 

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

1. Izvolitev organov za vodenje Skupščine 
2. Pregled in ugotovitev sklepčnosti 
 

K 1. točki 

Predlagani so bili naslednji člani za vodenje Skupščine. 

Srečo Jadek  predsednik skupščine 
Andrej Janežič  član  
Franc Leskovec član  
Bojan Gale  zapisnikar 

Srečo Jadek je podal omenjeni predlog na glasovanje. 

SKLEP: Organi za vodenje skupščine so bili izvoljeni soglasno. 

Srečo Jadek se je zahvalil za zaupanje in nadaljeval z delom Skupščine 

 

K 2. točki  

Bojan Gale je podal ugotovitev, da je od 58 klubov – članov JZS 19, - torej več kot 1/3. 
Pravico glasovanja ima 36 prisotnih delegatov. 

Po veljavnem statutu JZS je skupščina sklepčna in lahko nadaljuje z delom po naslednjem 
dnevnem redu. 

3. Predlog sprememb Statuta JZS 
Predlog sprememb Disciplinskega pravilnika JZS 

4. Volitve disciplinskega sodnika JZS 
5. Poročila 
6. Razprava o poročilih 
7. Program dela in finančni program za leto 2006 
8. Razno 
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SKLEP: Predlog dnevnega reda je bil soglasno sprejet 

K 3. točki 

Predlog sprememb Statuta in Disciplinskega pravilnika so člani prejeli pisno, dodatno pa ga je 
predstavil Srečo Jadek.. Poleg redskcijskih popravkov so glavne spremembe Statuta v 
zmanjšanju števila delegatov iz dveh na enega, uvedba disciplinskega sodnika namesto 
disciplinske komisije zaradi hitrejšega reševanja sporov in možnost, da so tudi člani Izvršnega 
odbora člani organov, ki jih imenuje Izvršni odbor.  

Uroš Žvan je predlagal, da bi bil v posameznem organu le en član Izvršnega odbora, če ima ta 
manj kot tri člane, oz. največ dva, če ima ta štiri ali več članov. 

Uroš Pečaver je v imenu JK Fireball predlagal, da bi bil v posameznem organu lahko največ 
en član Izvršnega odbora.  

Ivan Vinčec je predlagal, dodatne spremembe  Statuta JZS, ki jih je podal tudi pisno in so 
priloga tega zapisnika. Predsednik JZS bi moral kandidirati s svojo ekipo in Skupščina bi 
izvolila celotni Izvršni odbor skupaj. Predsednik IO bi moral imeti več pooblastil. Ker bi ta 
sprememba pošteno vplivala na organiziranost zveze je predlagal, da Skupščina ne glasuje o 
predlaganih spremembah in priprave spremembe, kot jih je predlagal JD Finn.  

Razvila se je razprava o spremembah Statuta JZS: 

Boris Stanič: Člani IO ne be smeli biti člani organov, saj bo tako v organih še manj ljudi. 

Marjan Matevljič: V posameznem organu je lahko največ en član IO. 

Jure Orel: Žal je za delo v organih premalo ljudi, kar dokazuje tudi Skupščina, ki je komajda 
sklepčna. Člani IO naj pomagajo pri delu posameznih organov. 

Dušan Puh: IO naj določi izmed svojih članov delegata, ki bo bdel nad delov vseh organov. 

Uroš Žvan: Strinjanje z Orlom glede manjka ljudi. Že sedaj se določeni ljudje v posameznih 
organih podvajajo. Na Skupščino je podal naslednji predlog V organih, ki jih imenuje IO je 
lahko največ en član IO, če ima ta organ do vključno 3 člane, oz. največ dva člana IO, če ima 
ta organ 4 ali več članov. 

Rado Cergol: Pri omenenih spremembah ni nič spornega. Predlaga glasovanje o spremembah 
Statuta. 

Drago Mislej je predsedujočega opozoril na zaplet z glasovanjem pri pretekli Skupščini.  

Srečo Jadek je povzel razprave in dal na glasovanje predlog JD Finn, da Skupščina o 
spremembah Statuta ne glasuje.  

SKLEP: Predlog JD Finn, da se o spremembah Statuta ne glasuje ni bil izglasovan. Zanj sta 
glasovala 2 delegata. 

Srečo Jadek je dal na glasovanje celoten predlog sprememb Statuta z izjemo 21. člena o 
katerem se bo glasovalo ločeno:  

SKLEP: Sprejme se predlagane spremembe Statuta JZS z izjemo 21. člena. Za spremembe je 
glasovalo 33 delegatov, proti so bili trije delegati. 
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Za spremembo 21. člena so bili podani trije predlogi. Uroš Žvan je umaknil svoj predlog, saj 
je menil, da je predlog JK Fireball boljši. 

Srečo Jadek je dal na glasovanje predlog sprememb 21. člena, ki ga je predlagal IO, s katerim 
se črta tretji odstavek.:  

SKLEP: Za spremembo je glasovalo 14 od 36 delegatov. Predlog ni sprejet. 

Srečo Jadek je dal na glasovanje predlog spremembe 21. člena, ki ga je predlagal JK Fireball, 
s katerim se tretji odstavek spremeni v: V organih, ki jih imenuje IO, je lahko največ en član 
IO.  

SKLEP: Za spremembo je glasovalo 19 od 36 delegatov. Predlog ni sprejet. 

Srečo Jadek je dal na glasovanje spremenjen predlog spremembe tretjega odstavka 21. člena, 
ki se glasi: V vsakem organu, ki ga imenuje Izvršni odbor, je lahko le en član Izvršnega 
obora.  

SKLEP: Za spremembo je glasovalo 34 od 36 delegatov. Predlog je sprejet. 

Ivan Vinčec je v imenu JD Finn predlagal, da bi se spremembe JD Finn uporabile z 
moratorijem – po naslednjih volitvah. 

Stanislav Žbogar je povzel sisteme v preteklosti. JZS je imela prvotno demokratični sistem, ki 
so ga vsi kritizirali, nato je bil spremenjen v mandatarskega, ki ni zadovoljil volje članstva in 
so ga ponovno vsi kritizirali, sedaj pa je ponovno demokratični, ki trenutno odlično deluje. V 
IO so tako člani različnih struj 

Ivan Vinčec je nato umakmil predlog sprememb JD Finn. 

Srečo Jadek je dal na glasovanje predlog spremembe Disciplinskega pravilnika JZS. O 
predlogu ni bilo razprave. 

SKLEP: Za spremembo je glasovalo 36 od 36 delegatov. Predlog je sprejet. 

 

K 4. točki 

Bojan Gale je predstavil prispele kandidature za Disciplinskega sodnika JZS. Kandidata sta 
dva in sicer Uroš Pečaver iz JK Fireball ter dr. Zvonko Hočevar iz JK Maestral Portorož. 

David Hawlina je v imenu ŠD Burin predlagal, da bi bil disciplinski sodnik JZS Vital Wahl, 
ki se s tem strinja. 

Kandidati za disciplinskega sodnika so se predstavili Skupščini:  
- Dr. Zvonko Hočevar, član JK Maestral Portorož, kirurg, 
- Uroš Pečaver, član JK Fireball, diplomirani pravnik, 
- Vital Wahl, član NK Merkur Idrija. 

Srečo Jadek je o disciplinskem sodniku predlagal javno glasovanje, kar so prisotni potrdili z 
dvigom rok. 

SKLEP: O disciplinskem sodniku se glasuje javno. 
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Glsovanje je potekalo po istem vrstnem redu, kot predstavitev: 

- Dr. Zvonko Hočevar  6 glasov, 
- Uroš Pečaver   24 glasov, 
- Vital Wahl   2 glasova. 

SKLEP: Disciplinski sodnik JZS je Uroš Pečaver. Mandat sodnika traja tri leta in se zaključi 
z mandatom ostalih organov JZS. 

 

K 5. točki 

Pisno so bila podana naslednja poročila:  

• Poročilo o delu Jadralne zveze Slovenije v letu 2005 z pregledom vidnejših dosežkov, 
pregledom realizacije finančnega programa in Poročilom o finančnem poslovanju 
Jadralne zveze Slovenije v letu 2005  

• Bilanca stanja in Izkaz poslovnega izida ter Obračun Davka iz Dohodkov pravnih oseb  

• Poročilo Nadzornega odbora Jadralne zveze Slovenije za leto 2005 

 

K 6. točki 

JD Finn je predlagalo, da Skupščina ne sprejme poročil. Nadzorni odbor se pozove, da svoje 
poročilo dopolni, saj le to po njihovem mnenju ni popolno. 

Član Nadzornega odbroa, Robi Bužan je pojansil stališča Nadzornega odbora, ki je bilo s 
predstavljenim poslovanjem in transparentnostjo poslovanja JZS v preteklem letu zadovoljno. 

Srečo Jadek je dal na glasovanje vsa predlagana poročila. 

SKLEP: Sprejmejo se vsa predlagana poročil. Za je glasovalo 30 delegatov, proti sta 
glasovala dva delegata. 

 

K 7. točki 

Program dela in finančni načrt za leto 2006 sta bila podana pisno. Srečo Jadek je odprl 
razpravo na predlagani program dela in finančni načrt. 

Ivan Vinčec je predlagal, da se IO zadolži, da pristopi k aktivnemu zbiranju dodatnih 
sponzorjev za pokrivenje programov jadralcev. Pred preteklimi volitvami je predsednik 
obljubljal več sponzorjev in sredstev za JZS.  

Srečo Jadek je dal na glasovanje predlagani program dela in finančni načrt za leto 2006. 

SKLEP: Sprejmejo se predlagani program dela in finančni načrt za leto 2006. Za je glasovalo 
34 delegatov. 
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K 8. točki 

Jure Orel je opozoril, da ne smemo spati na lovorikah in treh sponzorjih. Zaženimo 
marketinški odbor, ki bo dovolj zgodaj poiskal nove sponzorje.  

Stanisalv Žbogar je opozoril, da ni nikoli obljubil več sredstev, temveč le toliko, da bodo 
Jadralna zveza in športniki lahko normalno delali. Trenutno se vzpostavljajo kontakti z 
novimi sponzorji, ki so pripravljeni pomagati jadranju.  

Ivan Štravs je delegatom Skupščine predstavil članske reprezentance in njihove programe v 
prihajajoči sezoni. 

Bojan Gale je opozoril na določitev članarine za leto 2006. V letu 2005 in 2004 je bila 25.000 
SIT.  

Jure Orel je predlagal, da se članarina zviša na 40.000 SIT. 

Vital Wahl je vprašal, kaj imajo klubi, ki se ne ukvarjajo z tekmovalnim jadranjem in mladino 
od same članarine. Ni proti 40.000 SIT, zanima ga le kaj bodo imeli od tega. 

Razvila se je razprava o višini članarine. Nekateri so predlagali diferenciacijo po klubih 
(20.000, 25.000, 50.000), nekateri enotni 100.000, nekateri pa da članarina ostane takšna kot 
je. 

David Hawlina je predlagal, da se klube pred dvigom članarine o tem obvesti in predlagal, da 
bi se JZS promovirala tudi skozi revijo Val navtika, ki bi bila pripravljena sodelovati. 

Srečo Jadek je dal na glasovanje predlog o višini članarine, ki bi znašala 40.000 SIT.  

SKLEP: Predlog se ne sprejme. Zanj je glasovalo 10 delegatov. 

Srečo Jadek je dal na glasovanje predlog o višini članarine, ki bi znašala 25.000 SIT.  

SKLEP: Predlog se sprejme. Zanj je glasovalo 25 delegatov.Članarina za leto 2006 znaša 
25.000 SIT na klub. 

Marjan Matevljič je v Imenu Marine Portorož Jadralno zvezo povabil k sodelovanju na 
Internautici. 

Stanislav Žbogar se je zahvalil za vabilo in na koncu vse delegate povabil na zakusko.  

 

 

  PREDSEDNIK SKUPŠČINE ZAPISNIKAR 

 
  Srečo Jadek Bojan Gale 
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