
 
 

 Zapisnik 5 . seje IO JZS z dne 28.3.2019 
 
 

5. seja Izvršnega odbora JZS je potekala dne 28.3.2019 v prostorih KD Group v Ljubljani, Dunajska cesta 63,  s pričetkom ob 
14:14. 
 
Prisotni člani: Aljoša Tomaž (predsednik), Samo Lozej, Jure Orel, Damijan Vuk, Tomaž Virnik in Marjan Matevljič.   
Opravičeno odsotni: Sebastjan Šik, Vasilij Žbogar in Karmen Pahor. 
 
Ostali: Romeo Podlogar (generalni sekretar). 
 
Predsednik je predlagal, da se v dnevnem redu, ki ga je predlagal ob sklicu seje, 7. točka dopolni še s tremi zadevami in sicer 
s sklenjenim aneksom k pogodbi o sodelovanju z Eldino Domazet ter podpisom pogodbe o sodelovanju z Jano Pines, z 
obravnavo prošnje Kite kluba Koper in prošnjo Mitje Margona. Ker ni bilo nobenega dodatnega predloga za razširitev 
dnevnega reda, je predsednik dal na glasovanje naslednji dnevni red seje: 

 
1. Potrditev zapisnika 3. in 4. korespondenčne seje. 
2. Sprejem zaključnega računa JZS za leto 2018 
3. Program dela JZS za leto 2019  
4. Priprave na OI Tokio 2020 – najem hiše  
5. Seznanitev s predlogi oziroma pripombami na osnutek pogodbe in pravil dela reprezentančnih trenerjev, ki uporabljajo 

infrastrukturo klubov 
6. Pritožba JK Portorož na sklep Disciplinske komisije 
7. Razno: 

a. Pismo jadralcev za razrešitev generalnega sekretarja 
b. Seznanitev s sklenjeno pogodbo s Sandijem Deklevo 
c. Pismo JK Portorož glede podelitve priznanj  
d. Seznanitev z aneksom k pogodbi o sodelovanju z Eldino Domazet in podpisom pogodbe z Bojanom Galetom. 
e. Obravnava prošnje Kite kluba Koper 
f. Prošnja Mitje Margona za zmanjšanje višine verifikacije za zamudnike za društvo Go Sailing 

 

Dnevni red je bil soglasno sprejet. 

K1. točki: 

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

Sklep IO 280319/1: 

IO potrjuje zapisnika 3. in 4. korespondenčne seje IO.  

Sklep je bil s 6 glasovi ZA sprejet soglasno. 
 

K 2. točki: 

Predsednik je predstavil dokumente Zaključnega računa za leto 2018. Ker se ni nihče prijavil k razpravi, je dal na glasovanje 
naslednji sklep: 

Sklep IO 280319/2: 

IO sprejema predložen Zaključni račun JZS za leto 2018. 
Sklep je bil s 6 glasovi ZA sprejet soglasno 

K 3. točki: 

Generalni sekretar je predstavil okvirni plan dela za leto 2019. Predsednik je odprl razpravo. Orel je predlagal dopolnitev 
programa pod 3. , 8. in 10 točko programa. Navzoči so se strinjali z uvrstitvijo predlaganih dopolnitev programa. 



Ker ni bilo več prijavljenih k razpravi, je predsednik v sprejem predlagal naslednji sklep: 

Sklep IO 280319/3: 

IO sprejema Okvirni program dela JZS za leto 2019 z upoštevanimi dopolnitvami s seje. 
Sklep je bil s 6 glasovi ZA sprejet soglasno 

K 4. točki: 

Generalni sekretar je predstavil predlog za najem hiše na prizorišču OI Tokio JZS. Najela se bi hiša za čas od junija 2019 do 
konca olimpijskih iger v Tokiu leta 2020. O najemu sta se  z OKS-ZŠZ dogovarjala Tina Mrak in  glavni trener. V razpravi o 
predlogu so sodelovali predsednik, Orel, Lozej, Matevljič, Vuk in generalni sekretar. 

Predsednik je dal na glasovanje naslednji sklep: 

Sklep IO 280319/4: 

IO se strinja s predlogom OKS-ZŠZ za sklenitev pogodbe o najemu hiše za nastanitev reprezentance Slovenije v Tokiju od 
meseca junija 2019 do konca olimpijskih igrah Tokio 2020 v višini 25.000 EUR pod pogojem, da  OKS-ZŠZ pokrije 15.000 EUR 
oziroma najmanj polovico tega stroška. 
Sklep je bil s 6 glasovi ZA sprejet soglasno. 

K 5. točki: 

Generalni sekretar je povedal, da je prejel pripombe oz. predloge od JK Jadro, JK Burja in JK Pirat, kar so vsi prejeli v gradivu 
za sejo. Predsednik je odprl razpravo. V razpravi so sodelovali vsi navzoči. 
 
V razpravi so bila izoblikovana naslednja stališča oz. pogledi: 

 Da so s pogodbo opredeljeni elementi iz razpisa ter da bi jih bilo potrebno čim hitreje skleniti. 
 Pripomb JK Koper ni moč obravnavati, saj so presplošne in ne vsebujejo konkretnih predlogov. 
 Omejeno število jadralcev na 6 bi lahko pomenilo, da se treningi omejujejo na tekmovalce klubov, v katerem 

delujejo reprezentančni trenerji. 
 Jadralce, ki bodo delovali pod vodstvom reprezentančnega trenerja, lahko določi le SS in ne klub ( oz.  trener),v 

okviru katerega se izvajajo treningi oz. priprave 
 Da je pravilno, da izvaja monitoring nad delom reprezentančnega trenerja in koordinira delo med vsemi 

reprezentančnimi trenerji JZS oz. SS. 
 Pametno je, da se vzpostavi čim boljše sodelovanje med trenerji. Princip prepovedi  klubskih vodstev za 

vključevanje njihovih jadralcev v ekipe, ki delujejo pod vodstvom reprezentančnih trenerjev v drugih klubih, ni 
sprejemljiv.  

 Da je potrebno v pogodbah opredeliti konkretne obveznosti reprezentančnih trenerjev.  
 Da JZS pokriva 100% strošek plače reprezentančnega trenerja, ne pa ostalih stroškov, ki jih ima klub, v katerem 

deluje reprezentančni trener. 
 
Po končani razpravi je predsednik predlagal v sprejem naslednji sklep: 
 
Seja IO 280319/5: 

IO se je seznanil s pripombami in predlogi na predlagano pogodbo in pravila. Na podlagi ugotovitev na razpravi se pripravi 
dopolnjen koncept, ki se ga predloži v sprejem na naslednji seji, na katero bo vabljen tudi Strokovni svet JZS. 
Sklep je bil s 6 glasovi ZA sprejet soglasno 

K 6. točki: 
 
Generalni sekretar je na kratko predstavil pritožbo JK Portorož na sklep Disciplinske komije JZS v zvezi s njihovo prijavo 
zoper ravnanje JK Pocodebon. Predsednik je odprl razpravo, v kateri so sodelovali vsi prisotni. 
 
Po končani razpravi je predsednik predlagal v sprejem naslednji sklep: 
 
Seja IO 280319/6: 
IO nalaga Disciplinski komisiji, da v najkrajšem času ponovno obravnava prijavo JK Portorož in upošteva navedbe, da David 
Bartol ni zakoniti predstavnik JK Pocodebon.  
Sklep je bil s 6 glasovi ZA sprejet soglasno. 

 

 



K 7. točki: 

a) Predsednik je v uvodu povedal kdo so podpisniki zahteve za razrešitev generalnega sekretarja in odprl razpravo. V 
razpravi so sodelovali Virnik, Orel, predsednik, Vuk, Lozej in Matevljič. 

Predsednik je po končani razpravi v sprejem predlagal naslednji sklep: 

Sklep IO 280319/7: 

IO zahtevo podpisanih jadralcev zavrača. Za delovanje JZS je pristojen IO in ne posamezni jadralci. IO poudarja, da 
mora komunikacija sekretariata JZS v zvezi z delom zveze potekati z vodstvom kluba in ne s posameznimi jadralci.  

Sklep je bil s 6 glasovi ZA sprejet soglasno. 

 
b) Predsednik je seznanil IO z vsebino podpisne pogodbe s trenerjem Sandijem Deklevo, razlogi za sprejem in s kom se je 

glede svoje odločitve posvetoval. Generalni sekretar je dal pogodbo na vpogled prisotnim članom. V razpravi so 
sodelovali Orel, predsednik, Matevljič, Vuk, Lozej in generalni sekretar. 

 
c) IO se je seznanil s pismom JK Portorož, ki  je bilo v gradivu za sejo. Nihče ni želel razpravljati. 
 
d) Generalni sekretar in predsednik sta seznanila IO s podpisanim Aneksom k pogodbi z Eldino Domazet in Jano Pines. 

Nihče ni želel razpravljati. 
 

e) Predsednik je seznanil IO s pismom Kite kluba Koper. V kratki razpravi so sodelovali Orel, predsednik in generalni 
sekretar. 
Predsednik je v sprejem predlagal naslednji sklep: 
 
Sklep IO 280319/8: 

Kite klub Koper se obvesti, da je v jadralnem programu za neolimpijske jadralne razrede za leto 2019 predvidenih 8.000 
EUR za program Tonija Vodiška. 

Sklep je bil s 6 glasovi ZA sprejet soglasno. 

f) Predsednik je predstavil prošnjo ŠD Go Sailing, da jim IO kljub njihovi nekajdnevni zamudi z nakazilom takse odobri 
plačilo verifikacijske takse za leto 2019 v višini 12 EUR. Na podlagi kratke razprave, v kateri so sodelovali Virnik, 
predsednik in generalni sekretar, je predsednik predlagal v sprejem naslednji sklep: 

 
Sklep IO 280319/9: 

IO izjemoma za letošnje leto za vsa nakazila za verifikacijske takse, ki so bila izvedena v mesecu februar, določa takso v 
višini 12 EUR. 

Sklep je bil s 6 glasovi ZA sprejet soglasno. 

 
 
Seja se je zaključila ob 17:35. 

Koper, 29.3.2019 

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

 
 
 


