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Skupščini JZS 
 

 

 

Poročilo Nadzornega odbora skupščini Jadralne zveze Slovenije 

 
 

Nadzorni odbor v sestavi Vilijem Orel, predsednik, in člani Karmen Pahor, Primož Perne, dr. Peter 

Vidmar in Igor Kraševac  se je v svojem mandatu sestal šestkrat na 4. sejah. 

.  

Na prvi seji dne 29.11.2013 se je konstituiral in sprejel svoj plan dela. 

 

Druga seja je bila 24.1.2014.  NO je pozval Disciplinskega sodnika, da v razumnem roku obravnava 

prispele vloge in IO, da sprejmejo poslovnik o delu IO in da naj nesporazume z SSVS rešujejo bolj 

učinkovito. Nadalje je ugotovil, da potekajo finančne  aktivnosti Komisije za izobraževanje preko 

sekretariata JZS, za kar sekretariat in komisija nista imela pooblastil in je  predlagal, da se  to uredi 

pred dokončnim pregledom poslovanja. Ob tem je ugotovil, da izplačevanje honorarjev in stroškov 

izvajalcem izobraževanj ni primerno urejeno in predlagal IO, da to uredi in sprejme pravilnik o 

delovanju Komisije za usposabljanje. Prav tako je IO predlagal, da se na vse pritožbe odgovor v 

razumnem roku. Zapletlo se je pri izdelavi zapisnika 2. seje, saj ga takratna sekretarka ni  naredila 

kljub večkratnim pozivom. 

 

Tretja seja je bila sklicana dne 6.6. 2014. Na sami seji so člani na podlagi zapiskov sestavili osnutek 

zapisnika 2. seje. Pri pregledu letnega poročila za leto 2013 je ugotovil, da sta bilanca stanja in izkaz 

poslovnega izida premalo, saj je poslovno poročilo, ki je sestavni del zaključnega poročila, bilo 

izdelano zgolj s strani generalne sekretarke. Manjkalo je poslovno poročilo predsednika, zaradi česar 

je bila seja prekinjena. 

Nadaljevanje 3. seje NO  je potekalo dne  14.11.2014. NO je ponovno pozval generalnega sekretarja, 

da predloži poročilo predsednika JZS za leto 2013 in povabil predsednika JZS, da se udeleži naslednje 

seje in predstavi ukrepe, ki potekajo v zvezi z nepravilnostmi,  ki jih je ugotovila revizija KPMG 

Slovenije d.o.o.. 

Seja se je ponovno nadaljevala dne 13.2.2015. NO je ugotovil, da na podlagi dokumentacije, ki mu je 

bila dana na vpogled, ne more podati mnenja o pravilnosti finančnega poslovanja JZS v letu 2013.  

 

NO zaključnega poročila za leto 2014 še ni prejel  v  obravnavo in se o njem ne more izjasniti. 

 

NO je v preteklem obdobju težko deloval zaradi neurejene dokumentacije, menjave v sekretariatu. Je 

pa bilo v drugi polovici leta 2014 zaznati pospešene dejavnosti  IO in njegovih organov pri reševanju 

nepravilnosti.  Vzroki in posledice še niso dokončno odpravljeni, saj jih preiskujejo pristojni zunanji 



organi, IO pa je ukrepal predvsem s kadrovskimi spremembami. NO je mnenja, da bi  na naslednji seji 

NO, ko bo obravnava  zaključnega računa za leto 2014, moral biti prisoten tudi predsednik JZS, da se 

preverijo ukrepi, ki jih IO vodi za rešitev problematike, ki se še ni uspešno zaključila.  

 

NO je mnenja, da glede na problematiko v JZS, IO na vseh področjih dela dosegel rezultate, ki jih 

lahko v naslednjem letu ob enakih prizadevanjih nadgradi in s tem dokončno razreši odprte 

probleme. 

 

 

Vilijem Orel, l.r. 

predsednik 

 

 

 

Legenda: 

• JZS – Jadralna zveza Slovenije 

• IO - Izvršni odbor JZS 

• NO – Nadzorni odbor  


