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Zapisnik 01. seje Izvršnega odbora JZS 
dne  12.04.2013 ob 18:00 uri  

v klubskih prostorih JK Burja Izola v Izoli 
 

 
 
Prisotni člani IO: Aljoša Tomaž,Gregor Veselko, Stanislav Žbogar, Arman Koritnik, Uroš Žvan, 
Jure Orel, Emil Mesarič, Tomaž Virnik, Borut Verderber 
 
Ostali prisotni : Petra Zelko, Viljem Orel, Dušan Puh 
 
 
Na seji je od 9 ih članov IO prisotnih 9. Izvršni odbor je sklepčen.  
 
 
Predsednik Jadralne zveze Slovenije Aljoša Tomaž pozdravi prisotne in predlaga naslednji 
dnevni red : 
 

1. Ugotovitev sklepčnosti, potrditev dnevnega reda ter zapisnika korespondenčne seje  
2. Seznanitev s programom dela JZS 
3. Pregled stanja v  JZS 

    - pregled članstva v JZS 
    - pregled števila jadralcev   

     4.    Poročilo o finančnem stanju JZS 
                - seznanitev z okvirnim finančnim planom JZS za leto 2013 
                - pregled pogodb z MIZKŠ in Fundacijo za sport 
                - seznanitev s sponzorskimi pogodbami 
                - seznanitev s stroški delovanja  JZ 
                - pregled obveznosti po že sklenjenih pogodbah in obračunih 
     5.    Registracija organov zveze in poročilo o pravnih sporih 
     6.    Imenovanje : 
                - Strokovnega sveta za vrhunski sport 
                - Strokovnega sveta za vrhunski šport za mladinsko jadranje 
     7.    Plan aktivnosti in dela IO JZ ( oblikovanje dogovora ) 
                - pridobivanje finančnih sredstev 
                - sprejem spremeb in doponitev aktov zveze 
                - obiski klubov 
                - rokovnik sej IO 
                - sklic tiskovne konference  
 
 
Dnevni red je soglasno potrjen. 
 
K točki 1 
 
Na seji je od 9 ih članov IO prisotnih 9. Izvršni odbor je sklepčen.  
 
K točki 6 se predlaga dopolnitev dnevnega reda: Imenovanje članov Sveta regatnih 
funkcionarjev.  



 
Sklep IO/12042013/1  

Dnevni red se potrdi z dopolnitvijo k točki 6: Imenovanje članov Sveta regatnih funkcionarjev.  
Sklep je sprejet. 
 
 
Sklep IO/12042013/2  

Potrdi se zapisnik korespondenčne seje IO z dne 24.3.-25.3.2013  
Sprejme se ugotovitveni sklep za zapisnike sej IO: 18.02.2013, 22.2.2013, 26.2.2013, 4.3.2013, 
9.3.2013. Za realizacijo sklepa IO/07082012/3 se imenuje Gregor Veselko 
Sklep je sprejet 
 
K točki 2  
 
2/1 
Seznanitev s programom dela JZS. Vezano na izvrševanje programa dela JZS se predlaga:  
 
Sklep IO/12042013/3  

Do izdaje sklepa UE o spremembi odgovorne osebe oziroma zakonitega zastopnika JZS, 
zapisnike sej in dokumnte kjer je navedena odgovorna oseba podpisujeta ali izdata pooblastilo 
generalni sekretarki Aljoša Tomaž in Gregor Veselko. 
Sklep je sprejet 
 
2/2 
Sklep IO/12042013/4  

Sprejme se ugotovitveni sklep: Okvirni pogram dela JZS za leto 2013 je bil sprejet na 27.redni 
letni skupščini. 
Sklep je sprejet. 
 
2/3 
Mersin 2013 
S sklepom IO je kot odgovorna oseba za projekt Mersin 2013, imenovan Uroš Žvan. Seznanitev s 
poročilom in uvodnimi poda Uroš Žvan. 
 
Sklep IO/12042013/5  

Na funkciji koordinatorja z OKS in odgovorno osebo pri JZS za projekt sredozemskih iger Mersin 
2013, se za dokončno izvedbo projekta, potrdi že imenovani  Uroš Žvan. 
Sklep je sprejet. 
 
2/4 
Posvet na OKS:prenova pravil in kriterijev za pridobitev kategorizacij pri OKS 
Na podlagi realiziranega sklepa IO/23112012/9, je na OKS bil podan predlog za pridobitev 
kategorizacij  tekmovalcev v jadranju. 
Sprejeta pravila in kriteriji bodo v veljavi najmanj do konca olimpijskega obdobja Rio 2016. 
 
Sklep IO/12042013/6  

Posveta na OKS se udeleži generalna sekretarka. Do ponedeljka 15.4. 2013 se pripravijo 
morebitne dopolnitve k že oddanemu predlogu. Za pripravo dopolnitev k predlogu se imenuje 
generalna sekretarka.  
Sklep je sprejet. 
 
2/5 
Svetovanja in testiranja športnikov na Fakulteti za šport in OKS.  
S sklepom IO/07122012/1 je za vodjo projekta in svetovanja športnikov imenovana Juta Ošlak 
Kranjc. Seznanitev s poročilom za leto 2012.  
 



Sklep IO/12042013/7  

Za  vodjo projekta in odgovorno osebo za testiranja in svetovanja na Fakulteti za šport in OKS se 
potrdi Juta Ošlak Kranjc. Na Fakulteti za šport se za  koordinatorja z JZS se imenuje g. Stanko 
Štuhec.  
Sklep je sprejet. 
 
2/6 
Komisija za usposabljanje  
Skladno s sklenjeno pogodbo z OKS-OLIMP d.o.o. in JZS dne 10.12.2011 za obdobje 2007-
2013, ( OKS-OLIMP d.o.o. izbran na javnem razpisu MŠŠ –program “Usposabljanje strokovnih 
delavcev v športu”) se izvajajo programi usposabljanja  strokovnega kadra na področju  jadranja 
v RS pod okriljem JZS. Za navedeno obdobje je imenovana kot vodja projekta in odgovorna 
oseba Juta Ošlak Kranjc.  
 
Sklep IO/12042013/8 

Na naslednjo sejo se povabi predsednica komisije za usposabljanje JZS Juto Ošlak Kranjc, ki naj 
poda predstavitev programov in delo komisije za usposabljanje za program licenciranja in 
program izobraževanja-usposabljanja, ter evidence o opravljenih stroških za usposabljanja in 
licenciranja. 
Sklep je sprejet. 
 
K točki 3 
 
Pregled članstva, registriranih in kategoriziranih športnikov v  JZS 
 
3/1 
JZS šteje 80 članov. Registriranih imamo trenutno 689 tekmovalcev.  
 
Sklep IO/12042013/9  

V obdobju od 1.1.2011 do skupščine marca 2013 sta nove člane JZS včlanjevali dve vzporedni 
vodstvi JZS. Kot polnopravne člane JZS se smatra vse člane JZS na dan 1.1.2011, ki po tem 
datumu niso podali zahteve za izbris iz članstva JZS in vse novo sprejete člane, ki so zahtevo za 
včlanitev podali kateremu koli vodstvu JZS. 
Sklep je sprejet. 
 
K točki 4 
 
IO se seznani z okvirnim finančnim planom, ki je bil sprejet na 27.letni redni letni skupščini in 
finančnim stanjem na dan 10.4.2013. 
Seznanitev s pogodbami MIZŠ in Fundacije za šport. 
Seznanitev  z rednimi stroški poslovanja.  
 
Sklep IO/12042013/10 

Generalna sekretarka uskladi termin s predsednikom NO Viljem Orel in računovodstvom za 
skupni sestanek. Predsednik NO bo podal v računovodstvu predlog za način spremljanja 
poslovanja  JZS.  
Sklep je sprejet 
 
Sklep IO/12042013/11 

Strokovni svet za vrhunski šport ovrednoti oddane programe vrhunskih športnikov. Ti bodo 
osnova za pripravo podrobnega finančnega načrta in pripravo tripartitnih pogodb med JZS, klubi 
in tekmovalci.  
Sklep je sprejet 
 
Sklep IO/12042013/12 



V sodelovanju s strokovnim svetom, podpredsednik JZS Stanislav Žbogar pripravi predloge 
tripartitnih pogodb ( JZS- Klub – Športnik )  za  ureditev razmerij pri financiranju vrunskih 
športnikov s strani JZS.  
Sklep je sprejet 
 
Sklep IO/12042013/13 

Zamrznejo se sledeči dokumenti: 
Pravilnik o financiranju reprezentanc in nagradah za vrhunske dosežke športnikov članov JZS- 
sprejet dne 26.4.2012 z dnem uveljavitve 1.5.2012 

Pravilnik o sestavi in delu reprezentanc Jadralne zveze Slovenije- sprejet dne 26.4.2012 z dnem 

uveljavitve 1.5.2012 

Stroka do naslednje seje pripravi predlog pravilnika o financiranju  in normativov porabe sredstev. 
Sklep je sprejet 
 
Sklep IO/12042013/14 

Člani JZS, ki izkazujejo v svojih poslovnih evidencah izkazujejo morebitne terjatve do JZS iz 
preteklih let, se pozove, da te posredujejo v sekretariat JZS (info@jadralna-zveza.si). 
Sklep je sprejet 
 
Sklep IO/12042013/15 

Generalna sekretarka  in Jakica Jesih pripravita do naslednje seje osnutek  ponudbe za 
sponzoriranje dejavnosti JZS.   
Sklep je sprejet 
 
K točki 5 
      
Registracija organov zveze in poročilo o pravnih sporih. 
 
Sklep IO/12042013/16 

IO poziva člane ki so v sodnih sporih z JZS, da umaknejo tožbe. Vsa pooblastila in izjave o umiku 
tožb se predajo odvetniški družbi Jadek& Pensa d.n.o. Odvetniška družba ob prejetju vseh izjav o 
umiku tožb in predanih pooblastilih za umike tožb, istočasno umakne tožbe.  
Sklep je sprejet 
 
K točki 6 
  
6/1     
Imenovanje strokovnega sveta za vrhunski šport in strokovnega sveta za mladinsko jadranje. 
 
Sklep IO/12042013/17 

Razrešijo se predsednik in člani strokovnega sveta za vrhunski šport v sestavi: predsednik 
Zvonko Hočevar, člani: Klara Maučec, Alan Železnik in Dejan Dobravc. 
 
Imenujejo se člani Strokovnega svet za vrhunski šport v sestavi: predsednik Dušan Puh, člani: 
Klavdij Pletikos, Janez Mrak in Uroš Žvan. 
Sklep je sprejet 
 
Sklep IO/12042013/18 

Imenuje se Strokovni svet za mladinsko jadranje. Imenujejo se člani v sestavi: Jure Orel, Samo 
Semelbauer, Matjaž Musa, Jure Žbogar in Dušan Vrščaj. Imenovani člani bodo na svoji prvi seji 
izbrali predsednika. 
Sklep je sprejet 
 
6/2 
Imenovanje članov sveta regatnih funkcionarjev 



 
Sklep IO/12042013/19 

Razrešijo se predsednik in člani sveta regatnih funkcionarjev v sestavi: predsednik Stanko 
Užmah, člana: Miroslav Čarman, Branko Auguštin. 
  
Imenujejo se člani sveta regatnik funkcionarjev v sestavi: predsednik in predstavnik sodnikov 
Andraž Koželj, predstavnik regatnih uradnikov Miro Čarman, predstavnik merilcev Bojan Gale. 
Sklep je sprejet 
 
 
K točki 7 
 
Predsednik predstavi način pridobivanja finančnih sredstev.  
Planirali se bodo obiski društev, članov JZS s strani vodstva JZS. 
 
Sklep IO/12042013/20 

Seje IO JZS bodo vsak drugi petek v mesecu razen v avgustu. Po potrebi skliče predsednik JZS 
sejo tudi drug termin. 
Tiskovna konferenca bo po regati svetovnega pokala Hyeres. Termin uskladita predsednik JZS in  
predstavnica za stike z javnostjo Jakica Jesih. 
Sklep je sprejet 
 
Sklep IO/12042013/21 

Naslednja seja IO JZS bo 10.5.2013 ob 18.uri v prostorih JK Burja Izola.  
Predlagan dnevni red: 
1) Pravilniki o financiranju,normativi porabe sredstev in pogodbe vezane na sofinanciranje 
programov vrhunskih  športnikov (predlog pripravijio SSVŠ, SS MJ) 
3) Komisija za usposabljanje-predstavitev 
2) Sponzorske pogodbe 
3) Članstvo v JZS (obravnava vlog za članstvo v JZS, podpora JK Bled) 
Sklep je sprejet 
 
Legenda kratic: 
 
JZS – Jadralna zveza Slovenije 
IO- Izvršni odbor JZS 
MIZŠ- Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport 
FŠ- Fundacija za šport 
NO- Nadzorni odbor 
OKS- Olimpijski komite Slovenije 
SS VŠ- Strokovni svet za vrhunski šport 
SS MJ- Strokovni svet za mladinsko jadranje  
 
Seja je bila zaključena ob 23:15 uri.  
 
 
Generalna sekretarka JZS                                                                        Predsednik JZS 
Petra Zelko l.r.                                                                                           Aljoša Tomaž l.r. 
(zapisnik zapisala) 


