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Zapisnik 4. seje Nadzornega odbora Jadralne zveze Slovenije 
 
4. seja Nadzornega odbora Jadralne zveze Slovenije je potekala v torek, 13.8.2019, v pisarni JZS v Jadralnem centru Portorož 
s pričetkom ob 18.07 uri. 
 
Na seji so sodelovali: predsednik Vilijem Orel, Primož Perne in Tatjana Voj.  
Svojo odsotnost sta opravičila člana Peter Vidmar in Igor Kraševac. 
Na sejo je bil vabljen tudi predsednik JZS Aljoša Tomaž, ki pa se seje ni mogel udeležiti zaradi dopusta v tujini. 
 
Ostali: Romeo Podlogar, generalni sekretar. 
 
Predsednik je ob sklicu seje predlagal naslednji dnevni red: 
 

1. pregled sklepa prejšnje seje 
2. konstituiranje nadzornega odbora (nov član) 
3. obravnava poslovnega poročila in zaključnega računam za leto 2018 
4. vpogled v tekoče poslovanje 

a) pregled sklepov in njihovo izvrševanje 
b) pregled stroškov delovanja jadralne zveze (stroški sekretariata in drugih služb, vključno z materialnimi 

stroški) 
c) razno 

 
Perne je predlagal, da se pod točko razno obravnava postopek odstopa predsednika JZS pred 31. redno skupščino in 
določitev termina za redne skupščine JZS, Vojeva je pod isto točko predlagala, da se obravnava pritožba Kim, Lin in Nika 
Pletikos na sklep IO JZS, predsednik pa, da se pod to točko obravnava pismo jadralcev v zvezi z njihovo zahtevo po 
zamenjavi generalnega sekretarja. 
 
Predsednik je takšen dnevni red dal na glasovanje. Dnevni red je bil soglasno sprejet. 
 
Predsednik je predlagal, da se prvo obravnava drugo točko. S predlogom so se vsi strinjali. 
 
K 2. točki: 
Predsednik je predstavil novo izvoljeno nadomestno članico Nadzornega odbora JZS gospo Tatjano Voj in predlagal, da se 
sprejme naslednji sklep: 
 
Sklep NO 130819/1: 
Nadzorni odbor v novi sestavi je konstituiran. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
 
K 1. točki: 
 
Zapisnik 3.seje je bil potrjen brez pripomb.  
 
K 3. točki: 
Vsi člani so že 14.6.2019 dobili v pregled Poslovno poročilo JZS in Zaključni račun JZS za leto 2018. Ker nihče do sedaj ni imel 
nobenih vprašanj in pripomb, je predsednik predlagal v sprejem naslednji sklep: 
 
Sklep NO 13o819/2: 
Nadzorni odbor je obravnaval Poslovno poročilo JZS in Zaključni račun JZS za leto 2018 in ni zaznal nepravilnosti. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 



Je pa NO na predlog Perneta glede na prakso, da se običajno Poslovno poročilo in Zaključni račun obravnavata tik pred sejo 
Skupščine izrazil željo, da se oba dokumenta obravnavata takoj po oddaji bilance za preteklo leto. 
 
K 4. točki: 
 

a) NO se je na predlog predsednika, zato, da se ne bi nadaljevala praksa pregleda poslovanja in uresničevanja 
sklepov tik pred samo sejo Skupščine, odločil, da bo v letošnjem letu pristopil k tekočemu spremljanju finančnega 
poslovanja JZS in uresničevanja sklepov organov JZS.  Ob tem predlaga Izvršnemu odboru JZS, da se naj bi izdelala 
analiza doseganja realizacije finančnega plana in plana dela (sklepov) za prvo polovico leta 2019 ter jim ga predloži 
pred 32. redno sejo Skupščine JZS.  
Generalni sekretar je na seji predsedniku izročil delovno verzijo Bilance za prvo polovico leta 2019, ki ga je na željo 
predsednika NO pripravila računovodkinja.  
Generalni sekretar je pri tem NO obvestil, da bo 32. redna Skupščina 2. septembra 2019. 
 
Generalni sekretar je na seji povedal, da zaradi drugih obveznosti ni utegnil pripraviti pregleda sprejetih vseh 
sklepov organov JZS in realizacije le teh. NO prosi IO, da odredi Generalnemu sekretarju, da pripravi te materiale. 
 

b) Na podlagi debate, ki se je razvila, je verjetno, da ne obstajajo ustrezni pravilniki strokovnih organov IO, ki bi 
omogočili nadzor in javnost poslovanja JZS. Prav tako NO pogreša tekoče objavljanje sprejetih sklepov posameznih 
organov IO, kar onemogoča članom zveze uveljavljanje pravic do pritožbe. Zato predlagajo, da se uredi vse 
potrebno, da so objave na spletu in sprejmejo ustrezni pravilniki in ostali akti, med drugim Poslovnik o delu IO, s 
poudarkom na definiranju sklica korespondenčne seje. 

 
c) – postopek odstopa predsednika JZS pred 31. sejo Skupščine JZS 

NO se je glede problematike odstopa predsednika JZS dogovoril, da bo stališče do tega pripravil Perne in ga do 16. 
8.2019 posredoval vsem članom. Predlagano stališče bo NO naknadno obravnaval. 
 
Po dogovoru pripravljen tekst: 
****** 
Mnenje NO o potencialni kršitvi 19. člena Statuta JZS v zvezi z 6. členom Statuta JZS in predlog Skupščini JZS k 
sprejemu pojasnilnega sklepa k drugemu odstavku 19. člena Statuta JZS  
 
NO je ugotovil, da je predsednik JZS na 11. seji IO dne 18.6.2018, v razpravi k tretji točki podal svoj odstop. IO se je 
z odstopom seznanil, o čemer je IO sprejel sklep št.: IO 180618/, ni pa prišlo do prevzema vodenja JZS s strani 
najstarejšega podpredsednika oziroma najstarejšega člana IO JZS, kot predvideva 19. člen Statuta JZS. 
 

Ta zaplet, in posledično to mnenje NO o potencialni kršitvi 19. člena Statuta JZS, je posledica dejstva, da je 
predsednik na 11 seji IO JZS v razpravi k tretji točki podal svoj odstop in podal razloge za svoj odstop v svoji analizi 
stanja. Iz povzetka razprave izhaja, da je predsednik navedel, da odstopa z dnem sklica 31. skupščine JZS, katere 
datum v tedanjem trenutku še ni bil določen. Ta je bila nato sklicana 20.12.2018, kar posledično pomeni, da je IO 
JZS deloval s predsednikom v »nedefiniranem odstopnem obdobju« pol leta. Da je morala bila situacija ne 
omenjeni seji IO precej »zanimiva« nakazujejo tudi odstopi še treh članov IO in člana SS, pri čemer je potrebno 
vendarle dodati, da poglobljen vpogled v dogajanje na 11 seji IO s strani NO ni bilo možno, saj se na sejah ne 
beležijo same razprave oziroma niso na razpolago magnetogrami.  
Situacija se je v nadaljevanju razvila tako, da je generalni sekretar na 31 skupščini, skupščino JZS seznanil z 
odstopom predsednika, ki stopi v veljavo na dan skupščine. Dotedanji predsednik je bil na tej isti skupščini v 
nadaljevanju ponovno izvoljen kot edini kandidat, s čimer je bila zadeva formalno sanirana. 
 

NO se pri svojem opredeljevanju in ugotavljanju kršitve 19. člena Statuta JZS ni mogel nasloniti na poslovnik o 
delu IO JZS ali dokument, ki bi podrobneje opredeljeval ravnanja v takih primerih, saj tak dokument ni sprejet. 
 
NO meni, da takšno ravnanje IO JZS, ni v duhu 19. člena Statuta JZS in javnega delovanja zveze kot določeno s 
Statutom JZS (6. člen). Opravljanje odgovorne funkcije, v t.i. »nedefiniranem odstopnem obdobju« s statutom JZS 
ni predvideno, oziroma niso pojasnjene obveznosti predsednika JZS ali IO v takem obdobju. Nastala situacija je po 
mnenju NO omejevala široko demokratično javno razpravo in zožila časovni okvir iskanja morebitnih drugih 
kandidatov za opravljanje funkcije in s tem omejevala javno delovanje zveze, pri čemer je za javno delovanje JZS 
skladno s 6. členom statuta JZS zadolžen prav predsednik. Vprašanje je tudi ali lahko Skupščina od kateregakoli 
predsednika z visoko stopnjo zaupanja upravičeno pričakuje, da bo v vmesnem t.i. » nedefiniranem odstopnem 
obdobju« zavzeto in odgovorno vodil zvezo in upravljal z njenimi sredstvi, čeprav ni dvoma, da za delovanje zveze 
v takem obdobju odgovarja. 
 

NO JZS zato, predlaga skupščini JZS, v izogib podobnim situacijam v prihodnje, da sprejme predlog pojasnilnega 
sklepa k določbi drugega odstavka 19. člena Statuta JZS v naslednji obliki: 
 
»Drugi odstavek 19. člen Statuta JZS se tolmači tako, da je potrebno, ob formalno izraženi volji posameznika o 
odstopu s funkcije predsednika JZS, s strani IO JZS ugotoviti, da je odstop podan z dnem ko se IO JZS formalno 
seznani z odstopom ali je na drug način zagotovo ugotovi željo po prenehanju opravljanja funkcije na določen 
datum, pri čemer naj bi IO JZS opravil razpravo, sprejel ustrezen sklep po lastni presoji ter posledično, ob sprejetju 



odstopa, začasno, do volitev, prenesel odgovornost opravljanja funkcije na najstarejšega podpredsednika oz 
najstarejšega člana IO JZS. »Odloženi« odstopi z neznanim datumom odstopa niso primerni, ker potencialno 
omejujejo široke javne demokratične razprave o nadaljnji smeri delovanja JZS in potencialno zožujejo časovni 
okvir za pripravo kandidatur morebitnih drugih kandidatov za predsednika JZS s svojimi programi vodenja JZS.« 
 
NO skupščino seznanja, da, v kolikor predlagani pojasnilni sklep ne bo sprejet, je mnenje NO o potencialni kršitvi 
19. člena statuta brezpredmetno. 
***** 
 
- Termin sklica Skupščine JZS 
 NO je mnenja, da bi bilo primerno redne letne skupščine sklicati v prvi polovici leta, saj se sicer obravnavajo 
zadeve, ki so že neaktualne. 
 
-        Pritožba Lin, Kim in Nika Pletikos glede sklepa IO, da se zaradi nenastopa na državnem prvenstvu ne izplača 
vseh sredstev v letu 2018. 
         NO se je seznanil s problematiko in svetoval, da njihov klub odda pritožbo na sklep IO na višji organ –            
Skupščino. 
- Odgovor Jahtnega kluba Portorož na sklep Disciplinske komisije v zadevi »Pocodebon« naj Disciplinska 

komisija ponovno obravnava. 
 
- Pismo jadralcev o zahtevi po zamenjavi generalnega sekretarja 
NO se je seznanil s pismom jadralcev in sklepom IO ter je mnenja, da bi bilo dobro, da bi IO to zadevo uskladil s 
podpisanimi jadralci, saj je mnenja, da problematika izvira iz problemov transparentnosti delovanja, kar je NO 
obravnaval pod točko 4.a. 
 

 Na koncu seje se je NO dogovoril, da bo predsednik do 22.avgusta pripravil Poročilo NO za 32. redno Skupščino JZS. 
  

 Seja se je zaključila ob 21. uri in 35 minut. 
 
 
               Predsednik NO: 
                           Vilijem Orel, l.r. 
 
 
 


