
 
 

 

Zapisnik 9. seje IO JZS z dne 9.3.2018 

 
9. seja Izvršnega odbora JZS je potekala v petek, 9.3.2018, v prostorih JK Burja v Izoli. Seja se je pričela ob 18.17 uri. 
 
Prisotni člani: Aljoša Tomaž (predsednik), Stanislav Žbogar, Marjan Matevljič, David Bartol, Sebastjan Šik, Tomaž Virnik in 
Borut Verderber (prisoten od 18.20 ure). 
 
Opravičeno odsotni: Samo Lozej in Jure Orel. 
Ostali prisotni: Romeo Podlogar (generalni sekretar) in Vilijem Orel (predsednik nadzornega odbora) 
 
Predsednik je ob 18.17 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 če imajo predlog za spremembo.  
 
Predlogov za spremembo ni bilo, zato so soglasno potrdili naslednji dnevni red: 
 

1. Potrditev zapisnika 8. seje IO. 
2. Potrditev Pravil in razpisa za organizacijo in sofinanciranje reprezentančnih vadbenih centrov JZS 
3. Usposabljanje strokovnih kadrov 

a. Obravnava predloga spremembe Pravilnika o licenciranju 
b. poročilo o ugotovitvah KUT za mednarodno priznanje diplom o usposabljanju JZS 
c. poročilo o razpisih na področju usposabljanja 

4. Obravnavo zapisnika 2. seje Sekcije za velike jadrnice 
5. Obravnava predloga finančnega načrta Sveta za sodnike in regatne funkcionarje  
6. Komunikacijski načrt za leto 2018 
7. Imenovanje generalnega sekretarja JZS za dobo 4 let 
8. Obravnava vloge Pomorskega društva Piran za sprejem v članstvo JZS 
9. Obravnava vloge JK Pocodebon za naknadno uvrstitev regat v Koledar regat JZS 2018 
10. Razno 

a. Izvedba rednega letnega popisa za potrebe zaključnega računa za leto 2017 
b. Obravnava predlogov Sveta za mladinsko jadranje 

 
 
K 1. točki: 

Predsednik je vprašal prisotne ali imajo kakšno pripombo na zapisnik 8. seje IO.  
Ker pripomb ni bilo, je predsednik predlagal v sprejem naslednji sklep: 
 
Sklep IO/90318/1: 

IO potrjuje zapisnik 8. seje. 

Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
K 2. točki: 

Predsednik je dal besedo generalnemu sekretarju, ki je podal kratek uvod v točko. Po uvodu je predsednik predstavil svoje 
ugotovitve iz obiska panožnega centra skakalcev v Kranju in nato odprl razpravo.  
 
Razpravo je pričel  Matevljič. Za njim je za besedo zaprosil predsednik nadzornega odbora JZS in med razpravo zaprosil, da 
gredo njegove besede na zapisnik. Povedal je, da akti niso premišljeni, da so predlogi teh  dokumentov nekvalitetni , da se  
ne ve, kam jih obesit, da so tudi oblikovno zanič, da ima on 15 pripomb in če bi bila samo ena pripomba, ni razloga za 
hitenje temveč za pustit. Pove, da je sedaj milijon pripomb ter trdi, da sploh ne vemo kaj naj bi bil ta center, saj bi pri vsaki 
stvari moral biti en šef in potem šef šefov, nekdo ki odgovarja. Če ne bo šlo, se bo reklo, ja, saj smo probali, pa smo se 
zmotili. Trdi, da je lahko to pokop, da bo zaradi tega lahko padla polovica dejavnosti v klubih. 
Ko je predsednik nadzornega odbora končal, ga je predsednik vprašal v čigavem imenu je to govoril, ali v svojem imenu ali 
kot predsednik NO, kajti pred sejo je govoril s predstavnikom Jk Jadro v IO, ki je bil ves čas ustvarjalen pri tem projektu. 
Vilijem Orel je odgovoril, da je to njegovo osebno stališče in stališče JK Jadra. Pri tem je zatrdil, da so centri v nasprotju s 
statutom, ker niso predvidene takšne asociacije. Vprašaj je ali bo to zveza klubov ali zveza centrov. Ponovil je, da se 
sprašuje, zakaj se tako hiti, saj  je potrebno dobiti odgovore, saj Jadro Koper ne ve nič, ne ve kaj se želi, vedo samo, da jim to 
povzroča probleme, saj bodo ob polovico jadralcev, ki bodo verjetno slabše servisirani kot so do sedaj.  
Predsednik je povedal, da projekt ni bil narejen čez noč, obravnavan je bil na IO, na osnovi razprave na seji IO se je 
organizirala delavnica na to temo, ki je potekala 5 do 6 ur, potem je bila še ena seja IO, na kateri so bili soglasno sprejeti 
sklepi, ki so dali napotke kako gradiva pripraviti. To je še vedno delovno gradivo, ki se ga bi na tej seji uskladilo, da bi že v 
letošnjem letu lahko pričeli s sofinanciranjem trenerjev v teh centrih. Dogovorjeno je bilo, da se bo projekt dopolnjeval - 
dodeloval na podlagi situacij, ki bodo nastajale pri samem delovanju centrov.  



Vilijem Orel je prekinil predsednika  in zahteval, da gre v zapisnik, da je po njegovem mnenju to delati v tem trenutku 
škodljivo za zvezo. To delati mogoče čez tri mesece, ko se to skadi, ko se tako napiše, da ga ne bo sram nosit teh papirjev na 
okoli, ker so zanič. Glede vsebine se ne spušča, spušča se glede oblike in tako, kot je sedaj narejeno, je slabo in zanič, 
neusklajeno. 
 
Predsednik je vprašal člane IO, če se po slišanem nadaljuje s projektom in razpravo. Z nadaljevanjem projekta so se strinjali 
Verderber, Virnik in Matevljič. Žbogar je povedal, da je bil od začetka za centre, ne pa za takšne, ker to ni izvedljivo in ne bo 
nič. To je plan želja, kako bi bilo, če bi bilo z nič denarja, z dobrimi kadri in ogromno jadralcev. Že na dveh sejah je bil proti 
takšnim centrom, ker jih ne razume. Če bi razumem, bi bil takoj za to. Je prečital trikrat, pa ne razume kaj bo naredil s 450 
EUR na mesec za gumon in čoln. On v tem trenutku ne ve ali je v pravi ali napačni zvezi. Vsi naj bi šli v neko zvezo, ki bo 
naredila nekaj za jadralce, v vseh materialih pa ni ene besede o jadralcih. Govori se o vseh neumnostih razen o jadralcih, ki 
jih je samo 7 v članski konkurenci. Noče, da se bi zgodilo tako, kot se je leta 2009 - 2010, ko sta bila ta večja kluba izločena, 
ker sta zahtevala sestanek z IO in to zato, da je šlo vse v nič. On ve, kako se gre in kako bodo šli in graditi je potrebno od 
spodaj, delati na masi. On ne želi biti kriv,  ker so mu že enkrat rekli, da je bil kriv, ker ni udaril po mizi. Povedal je, da že ves 
čas govori, da imajo trije klubi, ki imajo pogoje, možnost da delajo in naj se jim da še večja možnost, da bodo še boljše 
delali. On lahko to pove, ker razume kako to gre, razumeta tudi Orel in verjetno Matevljič, drugi pa ne. Omogočiti je 
potrebno tem trem klubom, da bodo čim ceneje vzgajali otroke, da bodo imeli maso. Ne ve zakaj ga ostali nočejo poslušati, 
zakaj nočejo poslušati bistva. So tri društva, ki imajo pogoje vse izpeljati, da bodo delala maso, da bodo delala vrh in naj se 
tem društvom omogoči, da bodo vse delala in da bodo dobila sredstva za to. 
Predsednik je povedal, da je bil do danes prepričan, da so projekt centrov pripravljali skupaj in da mu ni jasno, zakaj so 
nekateri sedaj spremenili svoje mnenje oziroma stališča. Zato je razmišljal, da predlaga, da se ta točka dnevnega reda 
umakne oziroma prekine.  
Za besedo je zaprosil Verderber in jo dobil. Med njegovim opisom pogleda na situacijo mu je segel v besedo Žbogar, na kar 
se je nivo in glasnost razprave dvignila na raven, ki ni bila primerna za sejo. 
 
Predsednik je zato sejo za ta dan prekinil ob 19.03 uri. 
 
 
Zapisal: 
Romeo Podlogar            Aljoša Tomaž 
generalni sekretar                         predsednik 


