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Z A P I S N I K 

izredne skupščine Jadralne zveze Slovenije (v nadaljevanju JZS), ki je bila v torek 15. 
februarja 2011 ob 17:00 uri v prostorih Fakultete za šport v Ljubljani. Izredna skupščina JZS 
je bila v skladu s statutom JZS sklicana na zahtevo predsednika JZS in na zahtevo več kot 1/3 
članstva. 

Zaradi bolezni je predsednik JZS dr. Gregor Veselko pooblastil za vodenje izredne skupščine 
odvetnika Andreja Ketiša iz Odvetniške pisarne Ketiš, Janžekovič in partnerji d.o.o. iz 
Maribora, ki je pozdravil navzoče in ugotovil da je: 

PRISOTNIH 43 delegatov od 76 klubov, ki so člani JZS (lista prisotnih je v arhivu JZS) 

vsled česar je po veljavnem statutu JZS skupščina sklepčna in lahko nadaljuje z delom. 
 
Andrej Ketiš je pojasnil, da je na in po zadnji skupščini JZS, ki je bila v petek 17. decembra 
2010 ob 17:00 uri v prostorih Primorske gospodarske zbornice v Kopru, prišlo do različnih 
tolmačenj o tem, kaj je bilo na zadnji skupščini sprejetega in kaj od tega je veljavno ali ni 
veljavno, v posledici česar je JZS pridobila pravno mnenje priznanega slovenskega pravnika 
prof. dr. Lojzeta Udeta iz Inštituta za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani in 
glede na podano pravno mnenje ter glede na uradne podatke o organih JZS je dr. Gregor 
Veselko veljavni predsednik in zakoniti zastopnik JZS v posledici česar je sklical to 
skupščino, prav tako pa je sklic skupščine zahtevala več kot 1/3 članov JZS. Namen sklica 
skupščine je, da se omogoči nadaljnje normalno delo JZS in da se na tej skupščini omogoči 
vsem članom JZS, da se izrečejo o pristopni pogodbi članov k JZS, o zadnji skupščini, da 
predlagajo razrešitev članov izvršnega in nadzornega odbora in o tem glasujejo ter glede na 
rezultat glasovanja o razrešitvi posledično predlagajo in volijo eventualne nove člane 
izvršnega in nadzornega odbora, ter da zaradi nevpisanih sprememb statuta JZS verificirajo že 
svoj čas sprejete spremembe, da jih bo možno vpisati v uradne evidence, da sprejmejo 
finančne in delovne programe za leto 2011 ter določijo članarino za leto 2011.  
 
Ker gre za izredno skupščino JZS, je v skladu z 18. členom statuta JZS na tej skupščini možno 
odločati zgolj o vprašanjih, ki so bili določeni na dnevnem redu v sklicu skupščine.  
 
Zaradi zagotovitve strokovnega in nepristranskega vodenja je predsednik skupščine pooblastil 
za vodenje izredne skupščine odvetnika Andreja Ketiša iz Odvetniške pisarne Ketiš, 
Janžekovič in partnerji d.o.o. iz Maribora, ki ni član nobenega jadralnega društva ali kluba v 
Sloveniji. 
 
Andrej Ketiš predlaga, da se za predsednika skupščine izvoli njega, za zapisnikarja Sašo 
Juraka, za verifikacijsko komisijo Jureta Jermana, Petro Zelko in Andreja Jarca.  
 
Glede na navedeno da Andrej Ketiš na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
 

1. za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Andrej Ketiš iz Maribora 
2. za zapisnikarja se izvoli Sašo Jurak 
3. za verifikacijsko komisijo se izvolijo Jure Jerman, Petra Zelko in Andrej Jarc 



 2 

Andrej Ketiš ugotovi, da je za predlagani sklep glasovalo 42 delegatov od 43 navzočih 
delegatov, vsled česar je sprejet naslednji: 
 

SKLEP ŠT 1: 
 
1. za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Andrej Ketiš iz Maribora 
2. za zapisnikarja se izvoli Sašo Jurak 
3. za verifikacijsko komisijo se izvolijo Jure Jerman, Petra Zelko in Andrej Jarc 
 
Predsednik skupščine Andrej Ketiš se zahvali za izkazano zaupanje, pove da se bo skupščina 
izvedla v skladu s statutom JZS in upoštevaje uradne podatke o organih JZS, ki jih je 
predsedujoči skupščine pridobil iz poslovnega registra pri AJPES dne 15.2.2010. Predsedujoči 
posebej izpostavi, da gre za izredno skupščino na kateri se lahko glasuje samo o dnevnem 
redu, kot je bil posredovan v vabilu na izredno skupščino JZS in prosi navzoče na skupščini, 
da omogočijo korektno izvedbo skupščine ter se pri eventualni razpravi in pri podaji 
eventualnih nasprotnih predlogov osredotočijo na obravnavano točko dnevnega reda, ter da 
lahko razpravljajo in podajajo predloge sklepov samo delegati klubov oz. društev. 
 
Predsedujoči prevzame vsa pooblastila za zastopanje društev oz. klubov na današnji 
skupščini.  
 
Preide se k drugi točki dnevnega reda 
 
PRISTOPNA POGODBA – OBVEZNOSTI IN PRAVICE ČLANOV 
 
Predsedujoči povzame vsebino pojasnila k tej točki, ki je bilo posredovano članom JZS kot 
»gradivo s predlogi sklepov«.  
 
Predsedujoči vpraša, ali želi kdo razpravljati o tej točki. K razpravi se ne prijavi nihče. 
 
Predsedujoči da na glasovanje predlog sklepa, kot je bil posredovan članom JZS z gradivom s 
predlogi sklepov, ki glasi: 
 
Pogodba o članstvu JZS je neskladna s statutom. 
Na skupščini JZS imajo pravico glasovanja vsi klubi – člani JZS. 
Pravico do članstva v JZS imajo vsa društva oz. klubi, ki se kakorkoli ukvarjajo z dejavnostjo 
jadranja na vodi.  
 
Verifikacijska komisija ugotavlja, da je ZA sklep glasovalo 43 delegatov, v posledici česar je 
na skupščini sprejet naslednji: 
 

SKLEP ŠT 2: 
 
Pogodba o članstvu JZS je neskladna s statutom. 
Na skupščini JZS imajo pravico glasovanja vsi klubi – člani JZS. 
Pravico do članstva v JZS imajo vsa društva oz. klubi, ki se kakorkoli ukvarjajo z dejavnostjo 
jadranja na vodi.  
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Preide se na tretjo točko dnevnega reda 
 
25. REDNA SKUPŠČINA – NIČNOST SKLEPOV 
 
Predsedujoči povzame vsebino pojasnila k tej točki, ki je bilo posredovano članom JZS kot 
»gradivo s predlogi sklepov«.  
 
Predsedujoči vpraša ali želi kdo o tej točki razpravljati. K razpravi se prijavi Srečo Jadek, ki 
po krajših navedbah predlaga sprejem nasprotnega predloga sklepa in sicer, da se predlagani 
sklep dopolni z novim drugim odstavkom: „Vsi sklepi, sprejeti na sprejeti na 25. redni 
skupščini, ki je zasedala dne 17. 12.2010 v prostorih Primorske zbornice v Kopru se 
razveljavijo.“, sedanji drugi pa postane tretji odstavek: 
 
Ker drugih predlogov nasprotnih sklepov ni, da predsedujoči na glasovanje posredovani  
nasprotni predlog sklepa, ki glasi: 
 
Skupščina sprejema ugotovitveni sklep, da so vsi sklepi sprejeti na 25. redni skupščini, ki je 
zasedala dne 17. 12.2010 v prostorih Primorske zbornice v Kopru nični. 
Vsi sklepi, sprejeti na sprejeti na 25. redni skupščini, ki je zasedala dne 17. 12.2010 v 
prostorih Primorske zbornice v Kopru, se razveljavijo. 
S tem se povrne oziroma se vzpostavi prvotno stanje v – »Restitutio ad integrum«. 
 
Verifikacijska komisija ugotavlja, da je ZA sklep glasovalo 43 delegatov, v posledici česar je 
sprejet naslednji: 
 

SKLEP ŠT 3: 
 
Skupščina sprejema ugotovitveni sklep, da so vsi sklepi sprejeti na 25. redni skupščini, ki je 
zasedala dne 17. 12.2010 v prostorih Primorske zbornice v Kopru nični. 
Vsi sklepi, sprejeti na sprejeti na 25. redni skupščini, ki je zasedala dne 17. 12.2010 v 
prostorih Primorske zbornice v Kopru, se razveljavijo. 
S tem se povrne oziroma se vzpostavi prvotno stanje v – »Restitutio ad integrum«. 
 
Preide se k četrti točki dnevnega reda 
 
RAZREŠITEV ČLANOV IZVRŠNEGA ODBORA 
 
Predsedujoči pojasni, da je bila na dnevni red JZS dana ta točka z namenom, da lahko vsi 
člani JZS, ki eventualno niso zadovoljni z delom katerega od članov izvršnega odbora, 
predlaga njegovo razrešitev in da skupščina, kot najvišji organ JZS, odloči o tem, ali bo 
katerega od članov izvršnega odbora razrešila ali ne. Na JZS ni bil posredovan noben predlog 
za razrešitev katerega od članov izvršnega odbora. 
 
Predsedujoči vpraša ali želi kdo o tej točki razpravljati. K razpravi se prijavi Srečo Jadek, 
kasneje pa se razpravi pridružijo še Uroš Žvan in drugi delegati. Po razpravi predlaga Srečo 
Jadek, da skupščina sprejme naslednji sklep: 
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Skupščina ne sprejme odstopa izvršnega odbora in predsednika izvršnega odbora podanega na 
25 skupščini dne 17.12.2010 in izvršni odbor in predsednik izvršnega odbora nadaljujejo z 
delom v naprej. 
 
Ker ni nadaljnje razprave, kot tudi ne drugih predlogov sklepov, da predsedujoči na 
glasovanje naslednji predloge sklepa: 
 
Skupščina ne sprejme odstopa izvršnega odbora in predsednika izvršnega odbora podanega 
na 25 skupščini dne 17.12.2010 in izvršni odbor in predsednik izvršnega odbora nadaljujejo z 
delom v naprej. 
 
Verifikacijska komisija ugotavlja, da je ZA sklep glasovalo 42 delegatov, v posledici česar je 
sprejet naslednji: 
 

SKLEP ŠT 4: 
 
Skupščina ne sprejme odstopa izvršnega odbora in predsednika izvršnega odbora podanega na 
25 skupščini dne 17.12.2010 in izvršni odbor in predsednik izvršnega odbora nadaljujejo z 
delom v naprej. 
 
Preide se k peti točki dnevnega reda 
 
RAZREŠITEV ČLANOV NADZORNEGA ODBORA 
 
Predsedujoči pojasni, da je bila na dnevni red JZS dana ta točka z namenom, da lahko vsi 
člani JZS, ki eventualno niso zadovoljni z delom katerega od članov nadzornega odbora, 
predlaga njegovo razrešitev in da skupščina, kot najvišji organ JZS, odloči o tem, ali bo 
katerega od članov nadzornega odbora razrešila ali ne.  
 
Na JZS je bil posredovan predlog društva vodnih športov Skipper – Marina z dne 14.02.2011 
za razrešitev naslednjih članov nadzornega  odbora: 
predsednika Emila Mesariča in članov Viljema Orla, Stanislava Žbogarja in Dušana Puha. 
 
Predsedujoči vpraša ali želi kdo o tej točki razpravljati. K razpravi se prijavi Uroš Žvan, ki 
pojasni razloge za predlagano razrešitev. 
 
Ker ni nadaljnje razprave, kot tudi ne drugih predlogov sklepov, da predsedujoči na 
glasovanje naslednji predloge sklepa: 
 
Kot predsednik nazornega odbora se z dnem zasedanja izredne skupščine 15.02.2011 razreši 
Emil Mesarič. 
 
Verifikacijska komisija ugotavlja, da je ZA sklep glasovalo 42 delegatov, v posledici česar je 
sprejet naslednji: 
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SKLEP ŠT 5: 

 
Kot predsednik nazornega odbora se z dnem zasedanja izredne skupščine 15.02.2011 razreši 
Emil Mesarič. 
 
Predsedujoči da na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
 
Kot član nazornega odbora se z dnem zasedanja izredne skupščine 15.02.2011 razreši Viljem 
Orel. 
 
Verifikacijska komisija ugotavlja, da je ZA sklep glasovalo 42 delegatov, v posledici česar je 
sprejet naslednji: 
 

SKLEP ŠT 6: 
 
Kot član nazornega odbora se z dnem zasedanja izredne skupščine 15.02.2011 razreši Viljem 
Orel. 
 
Predsedujoči da na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
 
Kot član nazornega odbora se z dnem zasedanja izredne skupščine 15.02.2011 razreši 
Stanislav Žbogar. 
 
Verifikacijska komisija ugotavlja, da je ZA sklep glasovalo 42 delegatov, v posledici česar je 
sprejet naslednji: 
 

SKLEP ŠT 7: 
 
Kot član nazornega odbora se z dnem zasedanja izredne skupščine 15.02.2011 razreši 
Stanislav Žbogar. 
 
Predsedujoči da na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
 
Kot član nazornega odbora se z dnem zasedanja izredne skupščine 15.02.2011 razreši Dušan 
Puh. 
 
Verifikacijska komisija ugotavlja, da je ZA sklep glasovalo 40 delegatov, v posledici česar je 
sprejet naslednji: 
 

SKLEP ŠT 8: 
 
Kot član nazornega odbora se z dnem zasedanja izredne skupščine 15.02.2011 razreši Dušan 
Puh. 
 
Preide se k šesti točki dnevnega reda 
 



 6 

VOLITVE PREDSEDNIKA IN ČLANOV IZVRŠNEGA ODBORA 
 
Predsedujoči pojasni, da upoštevaje dejstvo, da nihče od članov izvršilnega odbora ni bil 
razrešen pri tej točki, ne more biti glasovanja o tej točki, saj so vsa mesta članov izvršnega 
odbora zapolnjena in torej ni možno voliti nove osebe na že zapolnjena mesta.  
 
Preide se k sedmi točki dnevnega reda 
 
VOLITVE PREDSEDNIKA IN ČLANOV NADZORNEGA ODBORA 
 
Predsedujoči pojasni, da sta bila na JZS posredovana dva predloga za izvolitev predsednika in 
članov nadzornega odbora in sicer: 
 
- predlog društva vodnih športov Skipper – Marina z dne 14.02.2011 za izvolitev novih 
naslednjih članov nadzornega odbora: 
Mitja Kosmina (predsednik NO), Petra Zelko, Jure Jerman in Peter Vidmar.  
 
- predlog jadralnega kluba Odisej z dne 11.2.2011 za izvolitev nove naslednje članice 
nadzornega odbora: 
Branka Vnuk 
 
Predsedujoči pojasni, da se upoštevaje dejstvo, da so bili razrešeni 4 člani nadzornega odbora, 
opravi izvolitev 4 novih članov. Ker je predlaganih več kandidatov za nove člane nadzornega 
odbora, se bo opravilo glasovanje za vsako posamezno osebo posebej, izvoljeni pa bodo tisti 4 
kandidati, kateri bodo dobili največje število glasov. V kolikor bi se zgodilo, da bi imela dva 
ali več kandidatov isto število glasov, se bo glasovanje še enkrat ponovilo. V kolikor bosta 
tudi v tem primeru dva ali več kandidatov imela enako število glasov, bodo kandidati povlekli 
listke s številkami od 1-10 in izvoljen bo tisti kandidat ali tisti kandidati, ki bodo izvlekli višjo 
številko.  
 
Predsedujoči pojasni, da pri danes eventualno izvoljenem predsedniku in članih nadzornega 
odbora, ne gre za polno mandatno obdobje, temveč gre za nadomestno izvolitev danes 
razrešenih članov in je mandatno obdobje danes izvoljenih članov vezano na mandatno 
obdobje, kot so ga imeli danes razrešeni člani. 
 
Predsednik prav tako pojasni, da kandidati, ki so predlagani za določena mesta, ne morejo 
glasovati o izvolitvi predlaganih kandidatov za ta mesta.  Posledično se ugotovi, da lahko 
glasuje za predsednika 42 kandidatov, za člane nadzornega sveta pa 40 delegatov. 
 
Predsedujoči vpraša ali želi kdo o tej točki razpravljati. K razpravi se ne prijavi nihče. 
 
Predsedujoči da na glasovanje naslednje predlog sklepa: 
 
Kot predsednik nadzornega odbora se z dnem zasedanja izredne skupščine 15.02.2011 
imenuje Mitja Kosmina. 
 
Verifikacijska komisija ugotavlja, da je ZA sklep glasovalo 42 delegatov, v posledici česar je 
sprejet naslednji: 
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SKLEP ŠT 9: 

 
Kot predsednik nadzornega odbora se z dnem zasedanja izredne skupščine 15.02.2011 
imenuje Mitja Kosmina. 
 
Predsedujoči da na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
 
Kot članica nazornega odbora se z dnem zasedanja izredne skupščine 15.02.2011 imenuje 
Petra Zelko. 
 
Verifikacijska komisija ugotavlja, da je ZA sklep glasovalo 38 delegatov. 
 
Predsedujoči da na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
 
Kot član nazornega odbora se z dnem zasedanja izredne skupščine 15.02.2011 imenuje Jure 
Jerman. 
 
Verifikacijska komisija ugotavlja, da je ZA sklep glasovalo 39 delegatov. 
 
Predsedujoči da na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
 
Kot član nazornega odbora se z dnem zasedanja izredne skupščine 15.02.2011 imenuje Peter 
Vidmar. 
 
Verifikacijska komisija ugotavlja, da je ZA sklep glasovalo 34 delegatov. 
 
Predsedujoči da na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
 
Kot članica nazornega odbora se z dnem zasedanja izredne skupščine 15.02.2011 imenuje 
Branka Vnuk. 
Verifikacijska komisija ugotavlja, da je ZA sklep glasovalo 29 delegatov. 
 
 
Na podlagi opravljenega glasovanja predsedujoči ugotavlja, da so bili glede na prejete glasove 
za člane nadzornega sveta izvoljeni Petra Zelko, Jure Jerman in Peter Vidmar v posledici 
česar je sprejet naslednji: 
 

SKLEP ŠT 10: 
 
Kot člani nazornega odbora se z dnem zasedanja izredne skupščine 15.02.2011 imenujejo: 
Petra Zelko 
Jure Jerman 
Peter Vidmar 
 
Preide se k osmi točki dnevnega reda 
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VERIFIKACIJA SPREMEMB STATUTA JZS NA PODLAGI SKLEPOV: IO/28.06.2010/7, 
IO/22.09.2010/3 
 
Predsedujoči povzame vsebino pojasnila k tej točki, ki je bilo posredovano članom JZS kot 
»gradivo s predlogi sklepov« in pojasni, da je za sprejem navedenega sklepa potrebna 2/3 
večina navzočih delegatov. 
 
Predsedujoči vpraša ali želi kdo o tej točki razpravljati. K razpravi se ne prijavi nihče. 
 
Predsedujoči da na glasovanje predlog sklepa, kot je bil posredovan članom JZS z gradivom s 
predlogi sklepov, ki glasi: 
 
Skupščina potrjuje spremembe statuta v naslednjih členih:  
25. člen: iz teksta se črta svet regatnih uradnikov in se zamenja s Svet regatnih funkcionarjev. 
37. člen: iz teksta se črta sodniška komisija in se zamenja s Svet regatnih funkcionarjev.  
Skupščina verificira čistopis prečiščenega besedila statuta JZS z dne 15.02.2011. 
 
Verifikacijska komisija ugotavlja, da je ZA sklep glasovalo 38 delegatov, v posledici česar je 
sprejet naslednji: 
 

SKLEP ŠT 11: 
 
Skupščina potrjuje spremembe statuta v naslednjih členih:  
25. člen: iz teksta se črta svet regatnih uradnikov in se zamenja s Svet regatnih funkcionarjev. 
37. člen: iz teksta se črta sodniška komisija in se zamenja s Svet regatnih funkcionarjev.  
Skupščina verificira čistopis prečiščenega besedila statuta JZS z dne 15.02.2011. 
 
 
Preide se na deveto točko dnevnega reda 
 
OKVIRNI FINANČNI IN DELOVNI PROGRAM ZA LETO 2011 
 
Predsedujoči povzame vsebino pojasnila k tej točki, ki je bilo posredovano članom JZS kot 
»gradivo s predlogi sklepov« in pojasni, da je za sprejem navedenega sklepa potrebna 2/3 
večina navzočih delegatov. 
 
Skupščina JZS je prejela predlog za dopolnitev predlaganega sklepa s strani JD FINN 
Slovenija z dne 7.2.2011, tako, da se slednji dopolni z naslednjima drugim in tretjim 
odstavkom: Skupščina JZS soglaša s predlogom za podpis pogodbe z Mestno občino Koper o 
uporabi zemljišča v Ankaranu za ureditev trening centra. Finančni program za leto 2011 se 
lahko poveča za vrednost stroškov ureditve začasnega trening centra, ki se krijejo iz 
pridobljenih sponzorskih, donatorskih ali drugih v ta namen pridobljenih sredstev. 
Skupščina JZS daje soglasje k vključitvi JZS v projekt načrtovane izgradnje Športnega centra 
Ankaran v delu, ki se nanaša na izgradnjo lastnega jadralnega centra. 
 
Predsedujoči vpraša ali želi kdo o tej točki razpravljati. K razpravi se prijavi Uroš Žvan,  
Branko Avguštin, Zvonko Hočevar, Srečo Jadek, Andrej Janežič in drugi. Po daljši razpravi 
se izkristalizirajo naslednji nasprotni predlogi sklepov: 
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1. 
Skupščina sprejme okvirni finančni in delovni program za leto 2011. 
Skupščina JZS soglaša s predlogom za podpis pogodbe z Mestno občino Koper o uporabi 
zemljišča v Ankaranu za ureditev trening centra. Finančni program za leto 2011 se lahko 
poveča za vrednost stroškov ureditve začasnega trening centra, ki se krijejo iz pridobljenih 
sponzorskih, donatorskih ali drugih v ta namen pridobljenih sredstev. 
Skupščina JZS daje soglasje k vključitvi JZS v projekt načrtovane izgradnje Športnega centra 
Ankaran v delu, ki se nanaša na izgradnjo lastnega jadralnega centra. 
2. 
Skupščina sprejme okvirni finančni in delovni program za leto 2011 s popravkom okvirnega 
finančnega načrta in sicer tako, da se pod postavko 1 briše beseda „članske“, pri postavki 2 pa 
se brišeta besedi „vrhunski šport“. 
3. 
Skupščina sprejme okvirni finančni in delovni program za leto 2011. 
Skupščina JZS se je seznanila z iniciativo za ureditev trening centra JZS v Ankaranu  in 
pooblašča izvršni odbor za vodenje nadaljnjih aktivnosti. 
 
Predsedujoči da na glasovanje prvi nasprotni predlog sklepa, ki glasi: 
 
Skupščina sprejme okvirni finančni in delovni program za leto 2011. 
Skupščina JZS soglaša s predlogom za podpis pogodbe z Mestno občino Koper o uporabi 
zemljišča v Ankaranu za ureditev trening centra. Finančni program za leto 2011 se lahko 
poveča za vrednost stroškov ureditve začasnega trening centra, ki se krijejo iz pridobljenih 
sponzorskih, donatorskih ali drugih v ta namen pridobljenih sredstev. 
Skupščina JZS daje soglasje k vključitvi JZS v projekt načrtovane izgradnje Športnega centra 
Ankaran v delu, ki se nanaša na izgradnjo lastnega jadralnega centra. 
 
Verifikacijska komisija ugotavlja, da je ZA sklep glasovalo 0 delegatov, v posledici česar  
predlagani sklep NI sprejet. 
 
Predsedujoči da na glasovanje drugi nasprotni predlog sklepa, ki glasi: 
 
Skupščina sprejme okvirni finančni in delovni program za leto 2011 s popravkom okvirnega 
finančnega načrta in sicer tako, da se pod postavko 1 briše beseda „članske“, pri postavki 2 
pa se brišeta besedi „vrhunski šport“. 
 
Verifikacijska komisija ugotavlja, da je ZA sklep glasovalo 9 delegatov, v posledici česar 
prelagani sklep NI sprejet. 
 
Predsedujoči da na glasovanje tretji nasprotni predlog sklepa, ki glasi: 
 
Skupščina sprejme okvirni finančni in delovni program za leto 2011. 
Skupščina JZS se je seznanila z iniciativo za ureditev trening centra JZS v Ankaranu  in 
pooblašča izvršni odbor za vodenje nadaljnjih aktivnosti. 
 
Verifikacijska komisija ugotavlja, da je ZA sklep glasovalo 36 delegatov, v posledici česar je 
sprejet naslednji: 
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SKLEP ŠT 12: 
 
Skupščina sprejme okvirni finančni in delovni program za leto 2011. 
Skupščina JZS se je seznanila z iniciativo za ureditev trening centra JZS v Ankaranu in 
pooblašča izvršni odbor za vodenje nadaljnjih aktivnosti. 
 
Preide se na deseto točko dnevnega reda 
 
ODLOČANJE O ČLANARINI 
 
Predsedujoči pove, da je pri tej točki podana samo predlagana višina članarine, vpraša ali želi 
kdo o tej točki razpravljati in ker se k razpravi ne prijavi nihče, da na glasovanje predlog 
sklepa, kot je bil posredovan članom JZS z gradivom s predlogi sklepov, ki glasi: 
 
Članarina za leto 2011 ostaja nespremenjena in znaša 100,00 €.  
 
Verifikacijska komisija ugotavlja, da je ZA sklep glasovalo 38 delegatov, v posledici česar je 
sprejet naslednji: 
 

SKLEP ŠT 15: 
 
Članarina za leto 2011 ostaja nespremenjena in znaša 100,00 €.  
 
 
Predsedujoči skupščine Andrej Ketiš pove, da je dnevni red s tem izčrpan in skupščino 
zaključi ob 19.30 uri. Po zaključku skupščine še navzoči nadaljujejo z razpravo o aktualnih 
vprašanjih JZS. 
 
 
Predsednik skupščine: Andrej Ketiš 
 
Zapisnikar:   Sašo Jurak 
 
Verifikacijska komisija Jure Jerman 
 

Petra Zelko 
 
Andrej Jarc 


