
 
 

 Zapisnik 7 . korespondenčne seje IO JZS z dne 6.8.2019 
 
 

7. korespondenčna seja Izvršnega odbora JZS je potekala po e-pošti s pričetkom dne 6.8.2019 ob 16:53 uri. 
 
Udeleženi člani: Aljoša Tomaž (predsednik), Samo Lozej, Karmen Pahor,  Tomaž Virnik, Sebastjan Šik, Damijan Vuk, Marjan 
Matevljič in  Vasilij Žbogar. 
 
Ostali: Romeo Podlogar (generalni sekretar). 
 
Dnevni red seje: 

1. Sklic 32. redne Skupščine JZS in potrditev gradiva 
2. Določitev članarine JZS za leto 2020 
3. Predlog JK Portorož o uvrstitvi regate tečajnikov v razredu Optimist v Koledar regat JZS 
4. Sprememba organizatorja in termina državnega  prvenstva Slovenije v razredu Laser Radial 
5. Financiranje nastopa posadke 470 ženske Mrak/Macarol in Žan Luke Zelka na Test Eventu v Enoshimi ter dodatno 

financiranje programa Kim Pletikos in posadke 49er Janežič/Prinčič do konca leta 2019 
 

K 1. točki: 

Predsednik je predlagal sklic 32. redne Skupščine JZS za dne 2.9. 2010 ob 18.00 v Jadralnem centru Portorož. Predlagal je, da 
IO potrdi predložen seznam glasov članov na skupščini, predložen dnevni red Skupščine in predloženo gradivo za Skupščino 
(vse poslano članom v priponki). 

Predsednik je predlagal  v sprejem naslednje sklepe: 

Sklep IO 60819/1: 

Izvršni odbor JZS sklicuje 32. redno Skupščino JZS, ki bo v ponedeljek, 2.september 2019, ob 18.00 uri v dvorani Jadralnega 
centra Portorož, Obala 7, Portorož. 

Sklep je bil sprejet soglasno z 9 glasovi ZA. 
 

Sklep IO 60819/2: 

Izvršni odbor JZS potrjuje predložen Seznam glasov članov Skupščine JZS. 

Sklep je bil sprejet soglasno z 9 glasovi ZA. 
 

Sklep IO 60819/3: 
Izvršni odbor JZS potrjuje predlagam dnevni red 32. redne Skupščine in predloženo gradivo za Skupščino. 
Sklep je bil sprejet soglasno z 9 glasovi ZA. 
 

K 2. točki: 

Vsako leto je potrebno na seji skupščini določiti članarino za članstvo v JZS za naslednje leto. Predsednik je predlagal, da 
članarina JZS za leto 2020 ostane na dosedanji ravni. 

Predsednik je v sprejem predlagal naslednji sklep: 

Sklep IO 60819/4: 

Članarina za člane JZS za leto 2020 je 100 EUR. 

Sklep je bil sprejet soglasno z 9 glasovi ZA. 
 

 

 



K 3. točki: 

JK Portorož je poslalo vlogo za uvrstitev njihove regate tečajnikov razreda Optimist v Koledar regat JZS za leto 2019. 

Predsednik je predlagal v sprejem naslednji sklep: 

Sklep IO 60819/5: 

V Koledar regat JZS za leto 2019 se naknadno uvrsti predlagana Tečajniška regata 2019. 

Sklep je bil sprejet soglasno z 9 glasovi ZA. 
 

K 4. točki: 

JK Portorož je sekretariat JZS obvestil, da se odpovedujejo organizaciji Državnega prvenstva razreda Laser Radial. To državno 
prvenstvo je pripravljen organizirati JK Burja Izola, ki mu v letu 2019 ni bilo dodeljeno nobeno državno prvenstvo, čeprav so 
kandidirali. 

Predsednik je v sprejem predlagal naslednji sklep: 

Sklep IO 60819/6: 

Izvršni odbor JZS organizacijo Državnega prvenstva v razredu Laser Radial namesto JK Portorož dodeljuje JK Burja Izola. 
Prvenstvo bo potekalo od 8. do 11. novembra 2019. 

Sklep je bil sprejet soglasno z 9 glasovi ZA. 
 

K 5. točki: 

Strokovni svet JZS je na Test Eventu v Enoshimi dovolil nastop posadkam 470 ženske Mrak/Macarol, 49er Janežič/ Prinčič, 
Žan Luka Zelku in Kim Pletikos. Nastopu sta se odpovedali posadka 49er in Kim Pletikos.  

Predsednik je na podlagi predloga Glavnega trenerja Vasilija Žbogarja za dodatno financiranje Žan Luke Zelka in na podlagi 
sprejetih jadralni programov JZS za leto 2019 predlaga v sprejem naslednji sklep: 

Sklep IO 60819/7: 

Iz postavke, ki je bila namenjena za kritje stroškov reprezentantov Slovenije na Test Eventu v Enoshimi, se posadki 470 
ženske Mrak/Macarol, Žan Luka Zelku, Kim Pletikos in posadki 49er nameni vsaki ekipi po 5.000 EUR za sofinanciranje kritja 
stroškov nastopa na Test Eventu 2019 oziroma kritja stroškov ali nastopov na prvenstvih do konca Jadralne sezone 
2019.  Upoštevajo se vsi stroški v skladu z Normativi JZS, razen stroškov za trenersko delo, ki je že upoštevano v znesku 
tripartitnih pogodb z jadralci za leto 2019. 

Sklep ni bil sprejet. ZA sprejem sta glasovala 2, PROTI je glasoval 1, ostali so bili VZDRŽANI.  

Pred glasovanjem je Vasilij Žbogar predlagam spremembo sklepa z obrazložitvijo, da na osnovi dela in rezultatov ter 
nastopa na Test eventu v Enoshimi predlaga, da se sklep in trenutno dodatno financiranje v višini 5.000 eur nanaša samo na 
posadko 470 ženske(Tina Mrak/Veronika Macarol) in  Laser Standard (Žan Luka Zelko). Do predloga Vasilija se je opredelil 
samo en član, ki pa je naknadno sam ugotovil, da se na korespondenčni seji glasuje samo o predlogih, ki so podani ob sklicu 
korespondenčne seje in je potem glasoval o predlaganem nespremenjenem sklepu. 
 
Korespondenčna seja se je zaključila  dne 8.8.2019 ob 24.00. 

 

Koper, 9.8.2019 

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

 
 


