
 
 

 

Zapisnik 6. seje IO JZS z dne 22.12.2017 

 
6. seja Izvršnega odbora Jadralne zveze Slovenije je potekala v petek, 22.12.2017 v prostorih KD Group, Dunajska cesta 63, v 
Ljubljani. Seja se je pričela ob 12.15 uri. 
 
Prisotni člani: Aljoša Tomaž (predsednik), Samo Lozej, Stanislav Žbogar, Marjan Matevljič, David Bartol, Jure Orel (vsi od 
začetka), Sebastjan Šik, Borut Verderber in Tomaž Virnik (od 3. točke naprej). 
 
Ostali prisotni: Romeo Podlogar (generalni sekretar). 
 
Predsednik je ob 12.15 uri ugotovil prisotnost šestih članov IO, kar je pomenilo sklepčnost IO, in pričel s sejo. Vprašal je 
prisotne, če se strnjajo s predlaganim dnevnim redom oziroma imajo predlog za spremembo.  
Predlogov za spremembo ni bilo, zato so soglasno potrdili naslednji dnevni red: 
  

1. Potrditev zapisnika 4. in 5. seje 

2. Sprejem Koledarja regat JZS za leto 2018 

3. Obravnava predloga financiranja reprezentanc, reprezentančnih jadralnih centrov in ostalih jadralnih programov v 

letu 2018 

4. Obravnava in sprejem okvirnega finančnega načrta za leto 2018  

5. Potrditev predloga tripartitnih pogodb za 2018 

6. Razno 

 

K 1. točki: 

Predsednik je vprašal prisotne ali imajo kakšno pripombo na zapisnik 4. in 5. seje IO. Matevljič je 
pripomnil, da se iz sklepa št. IO 291117/2 ne da razbrati za kakšno spremembo je šlo pri rebalansu 
jadralnih programov. Predsednik se je strnjal s pripombo in predlagal v sprejem naslednji sklep: 
 
Sklep IO 221217/1: 

IO potrjuje zapisnik 4. seje z vključeno dodatno obrazloženo spremembo rebalansa v sklepu št. IO 
291117/2 in predložen zapisnik 5. seje. 

Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
K 2. točki: 

Predlog sta predstavila predsednik in generalni sekretar.  V razpravi so sodelovali Orel, Žbogar, 
Bartol, Matevljič, predsednik in generalni sekretar. Predsednik je po zaključeni razpravi dal na 
glasovanje naslednji sklep: 
 
Sklep IO 221217/2: 

IO potrjuje delovno verzijo Koledarja regat JZS 2018, vključno z umikom regat ŠD Piran iz koledarja in 
upoštevanimi regatami, ki so prišle v sekretariat tik pred sejo. Končno različico koledarja bo IO potrdil 
korespondenčno po prejetih odgovorih društev v zvezi z organizacijo državnih prvenstev. 

Sklep je bil sprejet soglasno 
 
K 3. točki: 

Predsednik je povedal, da od prejšnje seje v sekretariat ni prišel noben pisni predlog spremembe na 
4. seji predstavljenega predloga sistema financiranja jadralnih programov v letu 2018. Na podlagi 
razprave na 4. seji je skupaj z generalnim sekretarjem za 6. sejo pripravil dopolnjen in konkretiziran 
predlog financiranja, ki so ga vsi dobili v gradivu za sejo. Odprl je razpravo, v kateri so sodelovali Orel, 
Žbogar, Matevljič, Bartol, Virnik, predsednik in generalni sekretar. 
 



 
Na podlagi razprave je predsednik dal na glasovanje naslednji sklep: 
 
Sklep IO 221217/3 

IO sprejema pripravljen sistem financiranja reprezentanc in jadralnih programov v letu 2018 z 
izvzetim delom, ki opredeljuje reprezentančne jadralne centre. Pred nadaljevanjem odločanja o 
reprezentančnih jadralnih centrih se pred naslednjo sejo IO organizira delovni sestanek na to temo. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Člani so se dogovorili, da do 15. januarja pošljejo morebitne pripombe na predlog financiranja 
reprezentanc in jadralnih programov v letu 2018, ki so ga prejeli za sejo. 
 
K 4. točki: 

Predsednik in generalni sekretar sta predstavila razloge zakaj je potrebno že sedaj sprejeti okvirni 
finančni načrt za 2018. V razpravi sta sodelovala Matevljič in Žbogar. Predsednik je dal na glasovanje 
naslednji sklep: 
 
Sklep IO 221217/4: 

IO potrjuje sprejem Okvirnega finančnega načrta za leto 2018. 

Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
K 5. točki: 

Člani IO so se dogovorili, da se, zaradi poznega prejema gradiva za sejo in napake v gradivu, 
potrjevanje osnutka tripartitne pogodbe prestavi na naslednjo sejo. 
 
K. 6. točki: 

Ni bilo nobenega predloga za obravnavo pod točko razno. 
 
Seja se je zaključila ob 14.00 uri. 
 
 
 
 
Romeo Podlogar            Aljoša Tomaž 
generalni sekretar                   predsednik 


