
Pojasnila k izkazom 

Računovodski izkazi so skladni z SRS 2016. 

Ob nastanku prihodke razdelimo na pridobitne in nepridobitne. 

V letu 2021 društvo ni odpisovalo sredstev, pa tudi ni spreminjalo računovodskih usmeritev. 

POSLOVNO POROČILO O DELOVANJU DRUŠTVA

Predstavitev društva:
Ime društva: JADRALNO DRUŠTVO POTEPUH
Sedež društva: Bernekerjeva 30, Ljubljana
Matična številka: 5381240000

Društvo  je  bilo  ustanovljeno  leta  1989.  Namen  ustanovitve  je  bila  popularizacija  jadranja.  V  teh  letih  je  v
organizaciji društva jadralo prek 500 članov.

Društvo vodi izvršni odbor: 
Gregor Nered predsednik
Ljubo Šegatin podpredsednik
Zlato Pandel član
Tomaž Žabjek član
Boris Čubej član

Ostali organi društva so:
Občni zbor društva, ki ga sestavljajo vsi člani društva
Nadzorni odbor:

Mitja Kobal predsednik
Alenka Nakić članica
Bojan Zakrajšek član

Disciplinska komisija:
Aljoša Stanič predsednik
Stanislav Zdešar član
Bojan Kovačič član

Glavna dejavnost društva je organizacija turističnih jadranj za svoje člane. Tradicionalno organizira prvomajsko
jadranje  in jesensko jadranje  konec septembra.  Priložnostno se ekipa društva udeležuje  tudi  jadralnih regat  na
Jadranu.
Finančno je društvo odvisno od članarine, prostovoljnih prispevkov članov in donacij.

Poročilo o izvedbi programov v letu 2021
Cilji za leto 2021 so bili:

 Organizacija klubske regate v maju
Zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja korona virusa, se je regate udeležilo le 5 posadk. 

Program v letu 2022
Cilji za leto 2022 so naslednji:

 Organizacija klubske regate v maju
 Obuditev klubskega jadranja v Grčiji v jesenskem terminu

Zaključek
Poslovno poročilo o delu društva je bilo dopolnjeno in sprejeto dne 24.2.2022 na sestanku izvršnega odbora. Občni
zbor smo izvedli 3.3.2022. Notranjo kontrolo finančnega in materialnega poslovanja društva je opravila nadzorna
komisija 3.3.2022. V delovanju društva ni odkrila nepravilnosti.
Disciplinska komisija v letu 2021 ni imela razloga za ukrepanje.

Ljubljana, 4.3.2022

Pripravil: Odgovorna oseba:
Gregor Nered Gregor Nered
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