
 
 
 

Zapisnik 14. seje IO JZS z dne 3.12.2018 
 

14. seja Izvršnega odbora JZS je potekala v ponedeljek, 3.12.2018, v prostorih KD Group v Ljubljani, Dunajska cesta 63. Seja 
se je pričela ob 16.415 uri. 
 
Prisotni člani: Aljoša Tomaž (predsednik), Stanislav Žbogar,  Borut Verderber, Tomaž Virnik in Samo Lozej. Marjan Matevljič 
se je seji pridružil ob 16.24 uri. 
 
Opravičeno odsotni: Jure Orel in Sebastjan Šik. 
Ostali prisotni: Romeo Podlogar (generalni sekretar) in Jure Žbogar. 
 
Predsednik je ob 16.15 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 če imajo predlog za spremembo.  
 
Predlogov za spremembo ni bilo. Soglasno so potrdili naslednji dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika  13. seje IO z dne 14.11.2018 
2. Potrditev spremembe datuma 31. skupščine in dnevnega reda 31. redne skupščine JZS 
3. Oblikovanje predloga Statuta JZS 
4. Potrditev seznama glasov članov JZS za 31. redno skupščino JZS 
5. Obravnava predlogov sklepa 31. skupščine. 
6. Obravnava zapisnikov NO. 

 
K 1. točki: 
Predsednik je vprašal prisotne, če imajo kakšne pripombe na zapisnik. Pripomb na zapisnik ni bilo. Zapisnik je bil potrjen.   
 
K 2. točki: 
Predsednik je obrazložil predlog za spremembo datuma 31. skupščine in njenega dnevnega reda. Odprl je razpravo. Ker 
nihče ni želel razpravljati, je predsednik dal na glasovanje naslednji sklep: 
 
Sklep IO 31218/1: 
IO potrjuje sklic 31. redne skupščina JZS, ki jo bo predsednik sklical za dne 20.12.2018 ob 18.00 uri v Izoli z naslednjim 
dnevnim redom: 
1. Imenovanje delovnih organov skupščine  
2. Poročilo o delu JZS v letu 2017 
3. Zaključni račun JZS za leto 2017  
4. Poročila Nadzornega odbora 
5. Okvirni plan dela JZS  in okvirni finančni načrt za leto 2018 
6. Obravnava in sprejem Elementov novega koncepta delovanja JZS 
7. Obravnava in sprejem novega Statuta JZS 
8.  Seznanitev z odstopom predsednika in članov Izvršnega odbora 
9. Volitve predsednika in članov izvršnega odbora 
10. Določitev članarine za leto 2019 
11. Razno 

Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
K 3. točki: 
Predsednik je predstavil vse predlagane spremembe, ki so vsebovane v novem predlogu Statuta JZS. Razpravljalo se je ob 
obrazložitve pri vsaki točki. Razpravljali so vsi prisotni. 
Po razpravi je predsednik predlagal v sprejem naslednji sklep: 
 
Sklep IO 31218/2: 
IO potrjuje predlagan novi Statut JZS, ki se ga predloži skupščini v sprejem na 31. redni skupščini. 
Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
K 4. točki: 
Generalni sekretar je obrazložil popravka seznama volilnih glasov za odločanje na 31. redni skupščine. Predsednik je odprl 
razpravo. Razpravljali so Matevljič, Žbogar, Virnik, Verderber, generalni sekretar in predsednik. 



Predsednik je v sprejem predlagal naslednji sklep: 
 
Sklep IO 31218/3: 
IO potrjuje predložen seznam glasov za 31. redno skupščino JZS. 
Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
K 5. točki: 
Predsednik je IO predložil predlog sklepov. Odprl je razpravo. V razpravi so sodelovali vsi prisotni.  
Po razpravi je predsednik v sprejem predlagal naslednji sklep: 
 
Sklep IO 31218/4: 
IO potrjuje predlagane predloge sklepe, razen sklepa predlaganih članov IO, ki ga bo predsednik predstavil na 31. redni 
skupščini.  
Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
K 6. točki: 
IO se je seznanil z zapisnikoma Nadzornega odbora. Nihče ni želel razpravljati. 
 
K 7. točki: 
Ni bilo predlogov za razpravo. 
 
Seja je bila zaključena ob 17.38 uri. 
 
 
 
Zapisal: 
Romeo Podlogar            Aljoša Tomaž 
generalni sekretar                         predsednik 


