
 
 

 

Zapisnik 11. seje IO JZS z dne 18.6.2018 

 
11. seja Izvršnega odbora JZS je potekala v ponedeljek, 8.6.2018, v prostorih JK Jadro v Kopru. Seja se je pričela ob 18.15 uri. 
 
Prisotni člani: Aljoša Tomaž (predsednik), Stanislav Žbogar, Jure Orel, Marjan Matevljič, David Bartol, Sebastjan Šik, Borut 
Verderber in Samo Lozej (prisoten od 18.19 ure). 
 
Opravičeno odsotni: Tomaž Virnik. 
Ostali prisotni: Romeo Podlogar (generalni sekretar). 
 
Predsednik je ob 18.15 uri ugotovil prisotnost sedmih 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 9. in 10. korespondenčne seje IO JZS 
2. Rebalans proračuna JZS za leto 2018 
3. Odstop predsednika in članov IO ter odstop člana SSVŠ 
4. Sklic 31. skupščine JZS 
5. Razno 

a) Dopisa disciplinske komisije 
b) Obravnava zapisnika 2. seje Sekcije za velike jadrnice 
c) Obravnava vloge JK Pocodebon za naknadno uvrstitev regat v Koledar regat JZS 2018 
d) Obravnava predlogov Sveta za mladinsko jadranje 

 
 
 
K 1. točki: 

Predsednik je vprašal prisotne ali imajo kakšno pripombo na zapisnika 9. in 10. korespondenčne seje IO.  
Ker pripomb ni bilo, sta bila oba zapisnika soglasno sprejeta. 
 
Seji se je pridružil Samo Lozej. 
 

K 2. točki: 

Predsednik je podal uvod v rebalans proračuna. Rebalans je bilo potrebno pripraviti, ker so sedaj znani zneski pogodb s 
Fundacijo za šport in z Ministrstvom za izobraževanje,  znanost in šport. Predstavil je tudi predlagane spremembe pogodb in 
jadralnih program 2018. Povedal je, da morajo biti izplačila sprememb pogodbenih vrednosti odvisna od realizacije 
predvidenih sponzorskih  sredstev. 
 
Predsednik je odprl razpravo. Ker se ni nihče prijavil k besedi, ja predlagal v sprejem naslednji sklep: 
 
Sklep IO 180618/1: 

IO potrjuje predlagan rebalans proračuna za leto 2018. 
IO tudi potrjuje predlog sprememb pogodb in jadralnih programov za leto 2018. Izplačilo predlaganih sprememb pogodb je 
odvisno od uspešne realizacije načrtovanih prihodkov od sponzorstev. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
K 3. točki: 

Predsednik je seznanil IO s svojim odstopom in odstopi še dveh članov, ki so podali svoj odstop po njegovi odstopni izjavi. 
David Bartol je podal svoj odstop iz mesta člana IO in KUT po sklicu seje. Predsednik je povedal je, da je razloge že svoj 
odstop že napisal v analizi stanja v JZS. Odstop prične veljati z dnem 31. skupščine JZS. Odprl je razpravo. 
Na začetku sta razpravljala Jure Orel in predsednik. Po tem je David Bartol povedal, da njegova odstopna izjava velja takoj in 
ne šele ob sklicu skupščine. Z razpravo so nadaljevali predsednik, Orel in Šik. 
Predsednik je predlagal v sprejem naslednji sklep: 
 
Sklep IO 180618/2: 

IO se je seznanil z odstopom predsednika Aljoša Tomaža, podpredsednika Sama Lozeja in Boruta Verderberja. Odstopne 
izjave stopijo v veljavo z dnem izvedbe 31. skupščine JZS. IO se je seznanil tudi z odstopom  Davida Bartola z mesta člana IO 
in predsednika KUT. Njegova odstopna izjava velja od današnje seje naprej. 

Sklep je bil sprejet soglasno. 



 
Predsednik je člane IO seznanil tudi z odstopom člana Strokovnega sveta za vrhunski šport JZS Andreja Kocjana. V razpravi 
so sodelovali Orel, predsednik in generalni sekretar. 
Sklep IO 180618/3: 

IO se je seznanil z odstopom člana SSVŠ Andreja Kocjana in ga poziva, da opravlja svojo funkcijo do 31. skupščine JZS. 

Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
K 4. točki: 
Predsednik je v kratki razpravi povedal, da bo v skladu s statutom JZS  31. skupščina volilna. Potrebno je določiti datum in 
kraj skupščine. Odprl je razpravo. V razpravi so sodelovali Orel, Bartol, predsednik, generalni sekretar, Žbogar in Orel. 
Predsednik je predlagal naslednji sklep: 
 
Sklep IO 180618/4: 

31. letna redna Skupščina JZS bo dne 19.9.2018 v Izoli. Naslednja seja IO bo 3. 9.2018, na kateri se bo potrdilo 
dokumentacijo za skupščino. 
IO poziva vse člane JZS, da do 31.8.2018 na sekretariat JZS pošljejo predlagane kandidature za predsednika JZS in člane IO s 
programom dela JZS, ki se sprejme na skupščini. 

Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
K 5. točki: 

 

a) Člani so se seznanili s pismi predsednika disciplinske komisije. Predsednik je odprl razpravo. 

V razpravi so sodelovali Orel, predsednik, Matevljič, Bartol, Žbogar, Verderber in generalni sekretar. 
Predsednik je po zaključeni razpravi dal na glasovanje naslednje sklepe: 
 
Sklep IO 180618/5: 

IO soglaša s predlogom disciplinske komisije, da se pozove organizatorje regate San Simon Cup, da pripravijo nove rezultate 
ob upoštevanju predloga disciplinske komisije.  

Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
Sklep IO 180618/6 

IO poziva člane JZS, da pri organizaciji regat striktno upoštevajo Pravilnik o registracijah, verifikacijah in prestopih 
tekmovalcev. 

Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
Sklep IO 180618/7: 

IO zadolži generalnega sekretarja k pregledu pravilnikov, ki opredeljuje organizacijo regat in pripravi predlogov sprememb. 

Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
Člani so bili seznanjeni, da je disciplinska komisija prejela še dve prijavi. 
 
b) IO je obravnaval sklepe zapisnika 2. seje UO Sekcije za velike jadrnice. V razpravi so sodelovali Bartol, Žbogar, 

predsednik, Orel in generalni sekretar. 

Predsednik je predlagal naslednji sklep: 
 
Sklep IO 180618/8: 

IO se je seznanil s zapisnikom 2. seje UO Sekcije za velike jadrnice. Glede sklepa k 3. točki zapisnika IO ugotavlja, da v 
letošnjem proračunu ne more zagotoviti dodatnih sredstev. 

Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
c) Predlog za uvrstitev regat  JK Pocodebon je bil predlagan že za 9. sejo IO. Zaradi prekinitve seje, se predlog obravnava 

šele sedaj. 

V razpravi so sodelovali Verderber, Bartol, Verderber, Matevljič, Žbogar, Orel, predsednik in generalni sekretar. 
Predsednik je na glasovanje naslednji sklep: 
 
Sklep IO 180618/9: 

Koledar regat JZS se do dogovora med JK Pocodebon in JK Portorož glede organizacije regat ne spreminja. 

Sklep je bil sprejet z 7 glasovi ZA in 1 VZDRŽAN. 
 
d) IO je v gradivu prejel zapisnike SMJ. Generalni sekretar je izpostavil določene sklepe, katere bi moral IO obravnavati. V 

razpravi so sodelovali Žbogar, Orel, Bartol, predsednik in generalni sekretar. 

Predsednik je dal na glasovanje naslednje sklepe: 
 



 
Sklep IO 180618/10: 

IO se je seznanil z zapisniki SMJ. 

Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
Sklep IO 180618/11: 

IO potrjuje predlog sklepa SMJ št. 11122017/3 in št. 11052018/11. 

Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
Sklep IO 180618/12: 

V koledarju regat JZS 2018 se popravi, da JK Jadro v okviru DP v razredu Optimist organizira DP za Laser Radial. 

Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
Ob koncu seje je Jure Orel, predsednik SSVŠ, zaprosil za besedo in podal poročilo v zvezi z odpravo na Sredozemske igre v 
Tarragoni. V razpravi so sodelovali Jure Orel, predsednik in Bartol. 
 
Seja se je zaključila ob 19.52 uri. 
 
 
Zapisal: 
Romeo Podlogar            Aljoša Tomaž 
generalni sekretar                         predsednik 


