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Povzetek sklepov občnega zbora JK LT, 23.3.2022 

 
Dne 23. 3. 2022 smo se člani Jadralnega kluba LOKA TIMING udeležili 22. občnega zbora našega kluba. Na 
občnem zboru je bilo prisotnih 49 članov od 77. Občni zbor je otvoril predsednik Marko Murn s krajšim 
pozdravnim nagovorom.  
 
Po soglasni izvolitvi je vodenje občnega zbora prevzel delovni predsednik Leon Tušar, ki se je zahvalil za 
izkazano zaupanje.  
  
Člani smo soglasno sprejeli naslednji dnevni red:  
 

1. Otvoritev občnega zbora in pozdravni nagovor predsednika 
2. Izvolitev organov občnega zbora (delovni predsednik, zapisnikar, dva overovatelja zapisnika) 
3. Poročila predsednika za leto 2021 
4. Poročilo predsednika tekmovalne komisije 
5. Poročilo tajnika 
6. Finančno poročilo za leto 2021 
7. Poročilo disciplinske komisije 
8. Poročilo Nadzornega odbora za leto 2021 
9. Razprava in potrditev poročil 
10. Informacija o zamenjavi članov UO na mestu tajnika in blagajnika. 
11. Obravnava in sprejem programa za leto 2022 
12. Sprejem sklepa o višini članarine za leto 2022 
13. Razglasitev jadralca leta JK LT 2021 
14. Podelitev posebnih priznanj za jadralske dosežke 2021 
15. Razno   

 
V Poročilu predsednika za leto 2021 je predsednik Marko Murn navedel, da je bilo delo kluba v preteklem 
letu zaradi omejitvenih ukrepov vlade zaradi covida še vedno oteženo, večji del sestankov smo izvedli po 
spletu. Uspeli smo organizirati klubsko regato mini 12 v Bohinju in družinsko regato konec septembra, 
odpadli pa so vsi ostali tradicionalni dogodki kluba: poletni piknik, prednovoletni izlet v vinsko pokrajino. Člani 
so se udeležili nekaj regat v slovenskem in hrvaškem morju, sicer pa smo bili v stiku preko socialnih omrežij.  
Izpostavil je priprave na praznovanje 20 letnice kluba letu 2021, ki smo jo morali zaradi epidemije covid 
prestaviti na leto 2022. Obletnico smo obeležili z izdajo zbornika o delovanju kluba, v začetku junija pa bomo 
imeli svečano prireditev v Sokolskem domu v Škofji Loki.  
 
Poročilo tekmovalne komisije je v odsotnosti predsednika Stojana Vodopivca podala Manja Pavšič. 
Naštela je vse uvrstitve jadrnic, ki so v letu 2021 regatirale pod zastavo JK Loka Timing.  
 
Tajnik Franci Ziherl je v svojem poročilu navedel nekaj podatkov za leto 2021: 

v klubu je bilo 77 članov s plačano članarino, od tega 14 žensk; 34 članov je imelo verifikacijo (tekmovalno 
licenco) Jadralne zveze Slovenije; število upokojencev z znižano članarino je 21; 10 članov ima lastne 
jadrnice.  
 
Finančno poročilo za leto 2022 je podal blagajnik Miloš Četrtič. Prihodkov  za leto 2021 je bilo 
 5.323,23 €, izdatkov  1.393,52 €, stanje na računu na dan 31.12.2021 je 3.929,71 €. 
 
 
 
 
 
 
Poročilo disciplinske komisije je podal predsednik Gorazd Krajnik. Disciplinska komisija s strani članov ali 
tretjih oseb ni prejela nobenih prijav disciplinskih kršitev, prav tako pri svojem delu ni zaznala krš itev, ki jih bi 
bilo potrebno obravnavati in sankcionirati. Predsednik je pozval vse člane, naj  pri jadranju ali na regatah 
uporabljajo klubske zastavice.  
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Poročilo Nadzornega odbora v sestavi Goran Djordjevič (predsednik), Saša Šinkovec in  Aleš Hafner je 
podal predsednik in ugotovil, da je delovanje in poslovanje kluba potekalo skladno s statutom in drugimi akti 
kluba ter da so finančno knjigovodske evidence vodene ažurno in v skladu z veljavno zakonodajo.  
 
Vsa poročila so bila soglasno sprejeta in so sestavni del zapisnika.   
 
Predsednik Marko Murn je člane seznanil o zamenjavi članov UO na mestu tajnika in blagajnika. Lani sta 
bila na občnem zboru kot člana upravnega odbora v razširjeni sestavi imenovana Zvonka Košir in Marko 
Oblak, ki sta se prvo leto uvajala za prevzem funkcij tajnika in blagajnika. Tako bosta od tega občnega zbora 
dalje opravljala funkcijo tajnika kluba Zvonka Košir, blagajnika pa Marko Oblak.  
 
Predsednik Mako Murn se je v imenu vseh članov zahvalil za 20 letno uspešno delo dosedanjega tajnika 
Ziherl Francija in blagajnika Miloša Četrtiča.  
 
Program oziroma koledar dogodkov 2022 je predstavil Franci Ziherl. Program vključuje standardne 
aktivnosti kluba in nekaj novosti. Vključeni so vsi tradicionalni dogodki kluba in regate, na katerih bodo 
sodelovale jadrnice pod klubsko zastavo. Novosti so tečaj jadranja offshore, ki ga je izvedel Maks Vrečko, 
šolanje skiperjev na katamaranih, flotno jadranje v Severnih Sporadih v Grčiji in jadranje v Karibih. Posebej 
je izpostavil prireditev ob 20 letnici kluba v Sokolskem domu, ki smo jo zaradi epidemioloških razmer 
prestavili na leto 2022. Prireditev in otvoritev razstave naše dejavnosti bo 2.junija 2022. Vsi člani so pozvani, 
da se dogodka udeležijo in povabijo tudi svoje prijatelje in znance iz drugih jadralnih klubov. Apeliral je na 
večjo udeležbo na klubski regati miini 12, ki je vsako leto v avgustu v Bohinju. Za družinsko regato, ki bo 
letos bolj družabna kot tekmovalna, je prijavljenih 13 jadrnic.  
 
Leon Tušar je opozoril, da predviden datum za piknik, 2.7.2020 ni primeren zaradi dopustov in predlagal, da 
bi skušali določiti drug datum. Prav tako je predlagal, da bi skušali tistim članom, ki nimajo svojih jadrnic 
zagotoviti udeležbo na regatah, kot je bila to navada prva leta kluba.  
 
UO je predlagal povišanje članarine, ki je bila nespremenjena že vrsto let. Občni zbor je soglasno sprejel 
predlog članarine za leto 2022:  

člani 60€, upokojenci 50€, študenti, dijaki in člani brez dohodkov 30€. Dodatno je 12 € prispevek za 
verifikacijo JZS za tiste, ki to želijo.  

 
Franci Ziherl je člane seznanil s pravili izbora za jadralca leta in posebnih priznanj za jadralske 
dosežke.  
 
Jadralec leta 2021 je postal Janez Zajc. Za uvrstitev so štele točke na  družinski regati in regati mini 12 v 
Bohinju. Priložnostno darilo mu je predal predsednik Marko Murn. 
 
Posebno priznanje za jadralske dosežke v letu 2021 so po sklepu Upravnega odbora dobili:  

- Goran Djordjevič z ekipo za osvojeni naslov državnega prvaka v razredu ORC 
- Dušan Ušeničnik z ekipo za zmago v razredu ORC na regati 1000 otokov 
- Staš Mlakar za zmago na regatah mini 12. 

 

Pod točko razno je Maks Vrečko opozoril, da si dolgoletni tajnik Franci Ziherl in blagajnik Miloš Četrtič 
zaslužita posebno priznanje kluba. Navzoči člani smo se obema zahvalili s toplim aplavzom, predsednik 
Marko Murn pa je navzočim zaupal, da bosta prejela posebno priznanje na prireditvi v Sokolskem klubu ob 
20 letnici delovanja kluba.  

Zaradi spremembe tajnika smo se dogovorili, da dosedanji tajnik in nova tajnica uredita vse potrebno za 
preusmeritev pošte na nov naslov.  

Franci Ziherl je članom pojasnil, da je odprl tudi nov naslov za elektronsko pošto, ki bo objavljen tudi na 
spletni strani našega kluba in predlagal, da se v bodoče uporablja ta naslov, s čimer so se člani strinjali.  

 
 


