
 
 
 

Zapisnik 13. seje IO JZS z dne 14.11.2018 
 

13. seja Izvršnega odbora JZS je potekala v sredo, 14.11.2018, v prostorih KD Group v Ljubljani, Dunajska cesta 63. Seja se je 
pričela ob 16.41 uri. 
 
Prisotni člani: Aljoša Tomaž (predsednik), Stanislav Žbogar,  Marjan Matevljič, Borut Verderber, Tomaž Virnik in Samo Lozej. 
 
Opravičeno odsotni: Jure Orel in Sebastjan Šik. 
Ostali prisotni: Romeo Podlogar (generalni sekretar) in David Antončič. 
 
Predsednik je ob 16.41 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, so soglasno potrdili naslednji dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika  11. seje IO z dne 11.6.2018 in 12. korespondenčne seje IO 
z dne 29.10.2018  

2. Določitev višine verifikacijske takse za leto 2019 
3. Pregled prispelih kandidatur za predsednika JZS  
4. Obravnava predloga koncepta delovanja JZS 
5. Imenovanje kandidata za člana skupščine OKS-ZŠZ, kandidata za člana IO OKS-ZŠZ in kandidata za člana 

strokovnega sveta za vrhunski šport 
6. Sklic 31.skupščine 

 Dnevni red skupščine 
 Pregled gradiva za skupščino 

7. Razno 
 
K 1. točki: 
Predsednik je vprašal prisotne, če imajo kakšne pripombe na zapisnika. Pripomb na zapisnik 11.  in 12. korespondenčne seje 
ni bilo. Zapisnika sta bila tako potrjena.   
4: 
K 2. točki: 
Predsednik je dal besedo generalnemu sekretarju, ki je na kratko podal predlog višine verifikacijske takse za leto 2019 in 
povedal opozoril na pripombe, ki jih je v zvezi s takso prejel od članov. Predsednik je odprl razpravo, v kateri so sodelovali 
Žbogar, Virnik, Matevljič, predsednik, Verderber in generalni sekretar. 
 
Na podlagi razprave  je predsednik dal na glasovanje naslednja sklepa: 
 
Sklep IO 141118/1 
Verifikacijska taksa za leto 2019 je 12 EUR. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Sklep IO 141118/2 
Rok za prijavo podaljšanja verifikacij in plačila verifikacijske takse za leto 2019  se podaljša na 31.1.2019. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
K 3. točki: 
Predsednik je predal besedo generalnemu sekretar, ki je povedal, da v dogovorjenem roku na JZS ni prišla nobena 
kandidatura za predsednika JZS. Po roku je pogojno podal kandidaturo za predsednika samo sedanji predsednik, ki je svojo 
kandidaturo vezal na sprejem na soglasje za sprejem Elementov novega koncepta delovanja JZS, ki jih bo IO obravnaval pod 
4. točko dnevnega reda te seje. 
 
Ker se ni nihče prijavil k besedi, je predsednik prešel na 4. točko. 
 
K 4. točki:   
Predsednik je v uvodu predstavil dokument Elementi za postavitev novega koncepta delovanja JZS , ki ga je sestavil na 
podlagi pogovorov z vodstvom OKS, Vasilijem Žbogarjem in ostalimi  pomembnimi deležniki v JZS. 
Odprl je razpravo, v kateri so sodelovali vsi prisotni. V okviru razprave so se oblikovali dopolnitve predstavljenega 
dokumenta v zvezi s sestavo strokovnega sveta, števila trenerjev JZS in usmerjanja izobraževanj. 
 
Predsednik je v sprejem predlagal naslednji sklep: 



 
Sklep IO 141118/3: 
IO podpira predstavljen novi koncept delovanja JZS z upoštevanjem predlogov iz razprave. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
K 5. točki: 
Generalni sekretar je povedal, da je 16. november zadnji dan za predložitev kandidatur za organe OKS-ZŠZ. 
Na podlagi razprave, v kateri so sodelovali Žbogar, Verderber, Matevljič in predsednik,  se je izoblikoval naslednji predlog 
sklepa: 
 
Sklep IO 141118/4: 
IO JZS imenuje Aljošo Tomaža za člana skupščine OKS-ZŠZ za novo mandatno obdobje. Prav tako IO JZS predlaga Aljošo 
Tomaža kot kandidata za člana Izvršnega odbora OKS-ZŠZ. IO JZS tudi predlaga Vasilija Žbogarja za člana strokovnega sveta 
za vrhunski šport OKS-ZŠZ. 
 Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
K 6. točki: 
Predsednik je povedal, da so člani prejeli gradivo za skupščino. Prejeli so tudi predlog spremembe statuta JZS. Odprl je 
razpravo. V razpravi so sodelovali Žbogar, Lozej, Matevljič, predsednik in generalni sekretar. Na podlagi razprave bo 
predsednik določene člene statuta ponovno pregledal, predvsem 19. člen, in članom IO poslal spremenjen osnutek statuta v 
potrditev. 

1. Predsednik je predlagal naslednji sklep:  
 
Sklep IO 141118/5: 
31. letna skupščina bo predvidoma 12. decembra 2018 v Izoli. Dnevni red skupščine se dopolni s točko Obravnava in 
sprejem  novega Statuta JZS. IO potrjuje, da je gradivo za skupščino primerno pripravljeno.  
 Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Sejo je ob 19.00 uri zapustil Samo Lozej. 
 
K 7. točki: 
Pod točko razno je IO obravnaval poročilo delegata JZS Davida Antončiča na redni skupščini World Sailinga in dve pismi 
posadke Mrak/ Macarol in Janežič/Prinčič. V razprave so sodelovali Žbogar, Matevljič, Verderbe in predsednik.  
Predsednik je predlagal naslednji sklep: 
 
Sklep IO 141118/6: 
IO bo o prošnjah posadk Mrak/Macarol in Janežič/Prinčič razpravlja po tem, ko se bo videla realizacija pridobitve 
sponzorskih sredstev do konca leta.  
S predlogom so se navzoči strinjali. 
 
Verderber je predlagal tudi obravnavo pisma JK Portorož v zvezi z Laro Poljšak. IO v zvezi s pismom ni sprejel nobenega 
sklepa. 
 
 
Seja se je zaključila ob 19.33 uri. 
 
 
Zapisal: 
Romeo Podlogar            Aljoša Tomaž 
generalni sekretar                         predsednik 


