
 
 

 

Zapisnik 8. seje IO JZS z dne 26.1.2018 

 
8. seja Izvršnega odbora Jadralne zveze Slovenije je potekala v petek, 26.1.2018 v prostorih JK Burja v Izoli. Seja se je pričela 
ob 18.08 uri. 
 
Prisotni člani: Aljoša Tomaž (predsednik), Stanislav Žbogar, Marjan Matevljič, David Bartol, Jure Orel in Borut Verderber.. 
 
Opravičeno odsotni: Samo Lozej, Sebastjan Šik in Tomaž Virnik. 
Ostali prisotni: Romeo Podlogar (generalni sekretar), Jure Žbogar,Dejan Presen in Branko Brčin (od 18.25 – 2. točka). 
 
Predsednik je ob 18.08 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: 
  
Dnevni red seje: 
1. Potrditev zapisnikov 6. in 7. seje IO. 

2. Sprejem predloga višine financiranja reprezentanc in jadralnih programov v letu 2018 ter potrditev vsebine tripartitnih 

pogodb za 2018 

3. Sprejem predloga o delovanju in financiranju reprezentančnih vadbenih jadralnih centrov v prehodnih mladinskih 

jadralnih razredih 

4. Določitev prejemnikov priznanj JZS za leto 2017 

5. Obravnava pritožbe Anžeta Podlogarja v zvezi z njegovo verifikacijo za leto 2018 

6. Obravnava predloga skupščine Sekcije za velike jadrnice za vključitev discipline Match Race pod okrilje sekcije. 

7. Obravnava vloge  JK Krka in JK MALTEZER za sprejem v članstvo JZS  

8. Razno 

 

K 1. točki: 

Predsednik je vprašal prisotne ali imajo kakšno pripombo na zapisnik 6. in 7. seje IO.  
Ker pripomb ni bilo, je predsednik predlagal v sprejem naslednji sklep: 
 
Sklep IO/260118/1: 

IO potrjuje zapisnika 6. in 7. seje. 

Sklep je bil sprejet soglasno. 
 

 
 
K 2. točki: 

Predsednik je odprl razpravo. Razpravljali so  Bartol, Matevljič, Orel, predsednik, Žbogar, Verderber in 
generalni sekretar.  Po razpravi je predsednik dal na glasovanje predlagana sklepa: 
 
Sklep IO/260118/2: 

IO potrjuje predlagano višino financiranje po pogodbah in jadralnih programih za leto 2018. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Sklep IO/260118/3: 

IO potrjuje predlagana osnutka tripartitnih pogodb za leto 2018. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
K 3. točki: 

Predsednik je povedal, da je bil predviden delovni sestanek izveden, vsebina je razvidna iz beležke, ki 
je bila del gradiva za sejo. Odprl je razpravo. V razpravi so sodelovali Orel, Matevljič, Verderber, 
Žbogar, predsednik, Bartol, Jure Žbogar in generalni sekretar. 



 
Predlog sklepov: 
 
Sklep IO/260118/4: 

IO sprejema predlagan sistem financiranja reprezentančnih vadbenih centrov. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Sklep IO/260118/5: 

IO se strinja s pripravo razpisa za organizacijo reprezentančnih vadbenih centrov. Pri razpise se 
upošteva zaključke iz delovnega sestanka na temo reprezentančnih vadbenih centrov in zaključke 8. 
seje IO. Pripravljen razpis se potrdi na prvi naslednji seji IO. 

Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
V okviru razprave so se člani IO dogovorili za naslednje prilagoditve: 
- minimalno so 3 posadke za delovanje reprezentančnega vadbenega centra, 
- zaradi prekrivanja datumov prvenstev se v projekt dopiše, da so to praviloma reprezentančni 
trenerji 
- pregled poročil, ki jih morajo centri voditi, pregleda SMJ in po potrebi zmanjša administracijo 
- določiti je potrebno kalkulativno cena trenerja – zaradi določitve pokrivanja stroškov, ki jih krijejo 
jadralci (njihovi starši) in njihova društva 
- določiti je potrebno minimalen obseg delovanja reprezentančnega vadbenega centra. 
 
K 4. točki: 

Predlog priznanj je bil pripravljen na podlagi predloga predsednikov SSVŠ in SMJ, na podlagi sklepa 
skupščine Sekcije za velike jadrnice in na podlagi predloga predsednika JZS. Predsednik je odprl 
razpravo. Razpravljali so Orel, Žbogar, Verderber, Matevljič in predsednik. Na glasovanje je šel 
naslednji sklep: 
 
Sklep IO/260118/6: 

IO potrjuje predlagan seznam prejemnikov priznanj JZS za leto 2017.  

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
K 5. točki: 

V skladu s pozivom za predložitev seznama jadralcev za verifikacijo za leto 2018 sta na JZS poslala 
svoja seznama tudi JK MIPC in JK Burja. Obe navedeni društvi sta na svoj seznam uvrstili Anžeta 
Podlogarja. Podlogar je v roku svoj tedanji klub zaprosil za izpisnico, katero pa mu JK MIPC ni dal. 
Podlogar je zato poslal pritožbo na IO JZS. 
 
Sklep IO/260118/7: 

Pritožbi Anžeta Podlogarja se ugodi in se ga v letu 2018 verificira za društvo JK Burja.  

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
K 6. točki: 

Predlog je predstavil Bartol. Razpravljal je še Orel. Predsednik je dal na glasovanje naslednji predlog 
sklepa: 
 
Sklep IO/260118/8: 

IO sprejema predlog 3. skupščine Sekcije za velike jadrnice, da se jadralni razred Match Race uvrsti 
med jadralne razrede, za katere skrbi Sekcija za velike jadrnice. 

Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 K 7. točki: 

Generalni sekretar je predstavil vlogi obeh društev za članstvo v JZS. Po kratki razpravi je predsednik 
predlagal v sprejem naslednji sklep: 
 
 



 
Sklep IO/260118/9: 

IO sprejema v članstvo JZS Jadralni klub Krka in Jadralno društvo Maltezer. 

Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
K 8. točki: 

Pod točko razno je za besedo zaprosil Branko Brčin. Izpostavil je vlogo SSVŠ pri pripravi višine 
financiranje po pogodbah in jadralnih programih za leto 2018. Menil je, da bi pri pripravi slednjega 
SSVŠ moram imeti pomembnejšo vlogo. V razpravi so sodelovali Žbogar, Orel, generalni sekretar, 
Verderber, predsednik in Bartol. Predlagan ni bil noben sklep. 
 
Predsednik je predal besedo Dejan Presen, ki je zanjo zaprosil v okviru točke razno. Vprašal je, če je 
IO prejel program njegove ekipe za Match Race in ga upošteval. V razpravi so sodelovali Brčin, 
generalni sekretar, Orel in predsednik. Predlagan ni bil noben sklep. 
 
Seja je bila zaključena ob 21.13 uri.  
 
 
 
Romeo Podlogar            Aljoša Tomaž 
generalni sekretar                   predsednik 


