
 
 

 Zapisnik 3 . seje IO JZS z dne 31.1.2019 
 
 

3. seja Izvršnega odbora JZS je potekala dne 31.1.2019 v prostorih KD Group v Ljubljani, Dunajska cesta 63,  s pričetkom ob 
13:30. 
 
Prisotni člani: Aljoša Tomaž (predsednik), Samo Lozej, Jure Orel,  Sebastjan Šik, Damijan Vuk in Marjan Matevljič.  Tomaž 
Virnik se je seji pridružil ob 13:57 uri. 
 
Opravičeno odsotni: Vasilij Žbogar in Karmen Pahor. 
 
Ostali: Romeo Podlogar (generalni sekretar). 
 
Predsednik Aljoša Tomaž je ob 13:30 uri ugotovil, da je prisotnih 6 članov IO in da je IO JZS sklepčen. Pričel je s sejo.  
 
V uvodu je povedal, da je bilo načrtovano, da bo na seji preko telefonske oziroma internetne zveze sodeloval tudi Vasilij 
Žbogar, ki je na regati svetovnega pokala v Miamiju. Žal to ni bilo mogoče, saj so organizatorji v Miamiju prestavili štart 
regate na bolj zgodnjo uro.  
 
Predsednik je predlagal naslednji dnevni red seje: 

1. Potrditev zapisnikov 1. in 2. korespondenčnih sej IO 
2. Imenovanje podpredsednikov JZS 
3. Imenovanje članov Sveta sodnikov in regatnih funkcionarjev 
4. Imenovanje članov Disciplinske komisije 
5. Imenovanje članov Komisije za usposabljanje 
6. Izvedba rednega letnega popisa za potrebe zaključnega računa za leto 2018 
7. Obravnava jadralnih programov in okvirnega finančnega načrta za leto 2019 

a. Potrditev vsebine tripartitnih pogodb 
b. Potrditev pogodbenih vrednosti in ostalih načrtovanih stroškov programa 
c. Obravnava finančnega načrta Sveta za sodnike in regatne funkcionarje 
d. Sprejem okvirnega finančnega načrta 

8. Razpis za društva k prijavi kandidatov za izbiro reprezentančnih trenerjev, ki uporabljajo infrastrukturo klubov 
9. Prireditev Jadralec leta 2018 
10. Obravnava koledarja regat JZS za leto 2019 
11. Obravnava prošnje za sprejem v članstvo JZS 
12. Razno: 

a. Obravnava primera Pletikos glede neudeležbe na DP 
b. Obravnava prošenj JK Pirat in JK MIPC 

Ker ni bilo nobenega predloga za razširitev ali spremembo dnevnega reda, je predsednik predlagan dnevni red dal na 
glasovanje. 

Predlagan dnevni red je bil sprejet soglasno. 

K 1. točki: 

Zapisnika korespondenčnih sej sta bila v gradivu. Predsednik je vprašal ali ima kdo kakšno pripombo na zapisnik. Ker 
pripomb ni bilo, ja predsednik predlagal v sprejem naslednji sklep: 

Sklep IO 310119/1: 

IO potrjuje zapisnika 1. in 2. korespondenčne seje IO.  

Sklep je bil s 6 glasovi ZA sprejet soglasno. 
 

K2. točki: 



V skladu z 21. členom Statuta JZS je naloga IO da izmed izvoljenih članov imenuje dva podpredsednika JZS. Predsednik je 
predlagal, da se za podpredsednika JZS imenuje Vasilija Žbogarja in Sama Lozeja. Na glasovanje je dal naslednji sklep: 

Sklep IO 310119/2: 

IO imenuje Vasilija Žbogarja in Sama Lozeja za podpredsednika JZS. 

Sklep je bil s 6 glasovi ZA sprejet soglasno. 
 
Predsednik je v nadaljevanju predlagal, da si člani IO med seboj razdelijo določena področja dela. Predlagal je naslednjo 
razdelitev: 

 Samo Lozej, Damijan Vuk in Aljoša Tomaž bi skrbeli za sodelovanje s sponzorji JZS 
 Sebastjan Šik bi pokrival področje PRja, marketinga in prireditev 
 Jure Orel bi skrbel za koordinacijo s Sekcijo za velike jadrnice 
 Karmen Pahor bi pokrivala področje usposabljanj in izvajanje meritev športnikov 
 Vasilij Žbogar opravlja naloge Glavnega trenerja in predsednika Strokovnega sveta JZS 
 Marjan Matevljič bi pokrival področje razvoj infrastrukture in projektov 
 Tomaž Virnik pa bi pokrival delo Sveta sodnikov in regatnih funkcionarjev. 

 
Vsi navzoči so se s predlagano razdelitvijo strinjali. 
 
K 3. točki: 

Predlog sklepa je predstavil generalni sekretar. Razprave ni bilo. Predsednik je predlagal v sprejem naslednji sklep: 

Sklep IO 310119/3: 

IO imenuje Svet sodnikov in regatnih funkcionarjev v naslednji sestavi: 
 Stanko Užmah – predsednik 
 Miro Čarman – član 
 Andraž Koželj – član 
Sklep je bil s 6 glasovi ZA sprejet soglasno. 
 

K 4. točki: 

Predlog sklepa je predstavil generalni sekretar. Razpravljal je Matevljič. Predsednik je predlagal v sprejem naslednji sklep: 

Sklep IO 310119/4: 

IO imenuje Disciplinsko komisijo v naslednji sestavi: 
 Andrej Piano – predsednik 
 Jure Mrakič  - član 
 Vito Batistič - član. 
Sklep je bil s 6 glasovi ZA sprejet soglasno. 
 
K 5. točki: 
 
Predlog sklepa je predstavil generalni sekretar. Razpravljali so Matevljič, Orel in predsednik. Predsednik je predlagal v 
sprejem naslednji sklep: 

Sklep IO 310119/5: 

IO imenuje Komisijo za usposabljanje v naslednji sestavi: 
 Sandi Dekleva – predsednik 
 Karmen Pahor – član 
 Tim Podlogar – član 
 Matej Majerič – član. 
Sklep je bil s 6 glasovi ZA sprejet soglasno. 
 

K 6. točki: 

Predlog sklepa je predstavil generalni sekretar. Razpravljali so Vuk, Orel, Matevljič in predsednik. Predsednik je v sprejem 
predlagal naslednji sklep: 

 



Sklep IO 310119/6: 

Izvršni odbor JZS sprejema naslednji sklep o izvedbi rednega letnega popisa: 
 ugotavlja se stanje na dan 31.12.2018 
 obseg popisa: 

a. neopredmetena dolgoročna sredstva, 
b. opredmetena osnovna sredstva  
c. denarna sredstva v blagajni in na računih pri bankah in drugih finančnih inštitucijah, 
d. kratkoročne časovne razmejitve, 
e. terjatve in obveznosti, 
f. kapital  
g. dolgoročne rezervacije. 
 vodja popisne komisije je David Antončič 
 člani popisne komisije so Dragan Sinožič in Gorazd Fras. 
 popisno poročilo mora biti predano računovodstvu in Izvršnemu odboru do dne 28.2.2018 . 
Sklep je bil s 6 glasovi ZA sprejet soglasno. 

K 7. točki: 

d) Predsednik je predlagal, da se najprej obravnava Okvirni finančni načrt. Navzoči so se strinjali. Načrt sta predstavila 
generalni sekretar in predsednik. V razpravi so sodelovali Vuk, Orel, Lozej, Matevljič, Virnik (seji se je pridružil ob 13:57), 
predsednik in generalni sekretar. V okviru razprave je Matevljič predlagal, da se pripravi in sprejme pravilnik o nagradah 
tekmovalcev ob doseženih vrhunskih rezultatih.  
Predsednik je po končani razpravi dal v sprejem predlagal naslednji sklep: 
 
Sklep IO 310119/7: 

IO sprejema predložen okvirni finančni načrt JZS za leto 2019. 

Sklep je bil s 7 glasovi ZA sprejet soglasno. 

a) Predsednik je nadaljeval z obravnavo predloga Pogodbenih vrednosti in jadralnih programov JZS za leto 2019. Predstavil 
je pripravljen predlog, ki so ga člani prejeli na sami seji. Predlog je bil pripravljen in usklajen z Glavnim trenerjem. Odprl je 
razpravo, v kateri so razpravljali Orel, Matevljič, Vuk, Lozej, Virnik, predsednik in generalni sekretar. 
Po končani razpravi je predsednik dal v sprejem predlagal naslednji sklep: 
 
Sklep IO 310119/8: 

IO potrjuje predlagane pogodbene vrednosti in ostale jadralne programe za leto 2019. 

Sklep je bil s 7 glasovi ZA sprejet soglasno. 

b) Spremembe tripartitne pogodbe glede na prejšnje leto je predstavil generalni sekretar. V razpravi so sodelovali Orel, 
Matevljič, Vuk, predsednik in generalni sekretar. 
Predsednik je po končani razpravi dal v sprejem predlagal naslednji sklep: 
 
Sklep IO 310119/9: 

IO potrjuje vsebino tripartitne pogodbe za leto 2019 med kandidati za nastop na OI Tokio 2020, njihovim društvom in JZS. 

Sklep je bil s 7 glasovi ZA sprejet soglasno. 

c) Predsednik je odprl razpravo o finančnem načrtu sveta sodnikov in regatnih funkcionarjev. V razpravi so sodelovali 
Matevljič, Orel, Lozej, Virnik, Vuk, predsednik in generalni sekretar. 
Po končani razpravi je predsednik dal v sprejem predlagal naslednji sklep: 
 
Sklep IO 310119/10: 

IO potrjuje predloženi finančni načrt Sveta za sodnike in regatne funkcionarje. 

Sklep je bil s 7 glasovi ZA sprejet soglasno. 

K 8. točki: 

Uvod k točki je podal predsednik. Razpravljali so Orel, Vuk, Matevljič, Virnik, predsednik in generalni sekretar. 
Predsednik je po končani razpravi dal na glasovanje naslednji sklep: 
 
Sklep IO 310119/11: 

IO potrjuje vsebino razpisa za društva k prijavi kandidatov za izbiro reprezentančnih trenerjev. Do naslednje redne seje IO se 
pripravijo splošna pravila za izvedbo tega projekta. 

Sklep je bil s 7 glasovi ZA sprejet soglasno. 



Po 8. točki je ob 15: 45 sejo zaradi obveznosti zapustil Šik. 

K 9. točki: 

Predsednik je na kratko predstavil predlog koncepta za Jadralec leta 2018. Zaradi problema zagotovitve prisotnosti glavnih 
akterjev na prireditvi, se bo prireditev organizirala v mesecu aprilu ali kasneje, ko se bo obeležilo tudi 30 letnico ustanovitve 
JZS. 

Predsednik je predlagal, da se 10. točka obravnava na koncu seje. Člani so se strinjali. 

K 11. točki: 

Predlog je predstavil predsednik. Razpravljal je Orel. 
Predsednik je predlagal v sprejem naslednji sklep: 
 
Sklep IO 310119/12: 

IO potrjuje sprejem Surf in SUP kluba Pomurje v članstvo JZS. 

Sklep je bil sprejet s 6 glasovi ZA soglasno. 

Sejo je za zaradi obveznosti ob 16:27 uri zapustil Virnik. 

K 12. točki: 
 
a) Jadralci Kim Pletikos, Lin Pletikos in Nik Pletikos se v letu 2018 niso udeležili državnih prvenstev. Strokovni svet ni  prejel 
nobenega zdravniškega opravičila za njihovo odsotnost in zato tudi ni sprejel nobenega sklepa, ki bi opravičil njihovo 
odsotnost. Predsednik je predlagal v sprejem naslednji sklep: 
 
Sklep IO 310119/13: 

Zaradi neudeležbe na Državnem prvenstvu razreda Laser Radia oz. Laser Standard se Kim Pletikos, Lin Pletikos in Niku 
Pletikos za leto 2018 se izplačilo  pogodbenih oziroma dogovorjenih obveznosti zmanjša, vsakemu v višini 500 EUR.  

Sklep je bil sprejet s 5 glasovi ZA soglasno. 

b) JK Pirat in JK MIPC sta že v lanskem letu podala prošnjo za dodatno sofinanciranje programa njunih posadk Tine 
Mrak/Veronika Macarol oz. Peter Janežič/Sebastian Prinčič.  
Po kratki razpravi je predsednik dal na glasovanje naslednji sklep: 
 
Sklep IO 3101119/14: 

Tini Mrak in Veroniki Macarol se zaradi osvojitve naslova evropskih prvakinj in priborjene olimpijske norme odobri dodatno 
sofinanciranje programa v letu 2018 v višini 5.000 EUR. 

Sklep je bil sprejet s 5 glasovi ZA soglasno. 

K 10. točki: 

Člani so prejeli delovno verzijo koledarja regat JZS za leto 2019 v gradivu. Generalni sekretar je povedal, da je po sklicu seje 
prišla še vloga JK Jadra za organizacijo ekipnega državnega prvenstva v razredu Optimist. Tako sta prišli po dve vlogi za 
organizacijo državnega prvenstva v razredu Optimist, Optimist ekipno in za razrede Laser. Po razpravi, v kateri so sodelovali 
Orel, Matevljič, Lozej, Vuk, predsednik in generalni sekretar, je predsednik dal na glasovanje naslednji sklep: 

Sklep IO 310119/15: 

IO dodeljuje organizacijo DP Optimist  Jadralnemu klubu Pirat, DP ekipno Optimist ter DP razreda Laser 4.7 in Laser 
Standard Jadralnemu klubu Jadro in DP razreda Laser Radial Jadralnemu klubu Portorož.  
IO potrjuje Koledar regat JZS 2019 z upoštevanimi odločitvami. 

Sklep je bil s 5 glasovi ZA sprejet soglasno. 

Seja se je zaključila ob 17:23 uri. 

Koper, 1.2.2019 

Zapisal: Romeo Podlogar                                                                                                                           Predsednik: Aljoša Tomaž, l.r. 

 
 
 


