
 
 

 Zapisnik 6 . seje IO JZS z dne 8.5.2019 
 
 

6. seja Izvršnega odbora JZS je potekala dne 8.5.2019 v prostorih KD Group v Ljubljani, Dunajska cesta 63,  s pričetkom ob 
16:15. 
 
Prisotni člani: Aljoša Tomaž (predsednik), Samo Lozej, Karmen Pahor, Jure Orel, Damijan Vuk, Tomaž Virnik, Marjan 
Matevljič in Vasilij Žbogar, ki je na seji sodeloval po konferenčni zvezi na telefonu (vključil se je ob 16:26).   
 
Opravičeno odsotni: Sebastjan Šik. 
 
Ostali: Romeo Podlogar (generalni sekretar). 
 
Predsednik je vprašal navzoče, če imajo člani kakšen predlog za dopolnitev dnevnega reda. Orel je predlagal, da se dnevni 
red dopolni s predlogom, ki je bil dan na sestanku Strokovnega sveta, da se v Strokovni svet imenuje Janeza Zabukovca 
namesto Sandija Dekleve. Generalni sekretar pa je predlagal, da se na dnevni red doda obravnavo pisma Vasilija Žbogarja 
glede financiranja njegovega programa nastopa v razredu Zvezda. 
 
Ker ni bilo nobenega dodatnega predloga za razširitev dnevnega reda, je predsednik dal na glasovanje naslednji dnevni red 
seje: 

 
1. Potrditev zapisnika 5. seje IO 
2. Potrditev vsebine Pogodbe z reprezentančnim trenerjem, ki uporabljajo infrastrukturo kluba in Pravil dela 

reprezentančnega trenerja, ki uporablja infrastrukturo kluba 
3. Obravnava in sprejem Pravilnika usposabljanja in postopkov za pridobitev strokovne usposobljenosti za delo v 

jadralnem športu 
4. Obravnava prošnje JK Savinja za sprejem v članstvo JZS 
5. Razno: 

a. Nastopi jadralcev, ki nimajo slovenskega državljanstva, v reprezentanci Slovenije 
b. Potrditev predloga Strokovnega sveta za dodatno podporo nastopu Tonija Vodiška na svetovnem 

prvenstvu na Gardi 
c. Predstavitev JZS na sejmu v Marini Portorož 
d. Obravnava predloga sprememb Normativov porabe sredstev JZS 
e. Predlog zamenjave članov s Strokovnem svetu 
f. obravnava pisma Vasilija Žbogarja. 

 
Dnevni red je bil soglasno sprejet. 
 
K1. točki: 
 
Zapisnik 5. seje so člani prejeli v gradivu. Predsednik je člane vprašal ali imajo kakšno pripombo na zapisnik. Pripombo je 
imel Orel na vsebino pod 7. točko.  
 
Po kratki razpravi na to pripombo, v kateri so sodelovali predsednik, Lozej, Vuk, Matevljič, Orel in Žbogar, je predsednik dal 
na glasovanje naslednji sklep: 
 
Sklep IO 80519/1: 

IO potrjuje predložen zapisnik 5. seje z dne 28.3.2019, s tem, da se iz zapisnika pri 7. točki umaknejo izoblikovana stališča iz 
razprave. 

Sklep je bil soglasno sprejet z 8 glasovi ZA. 
 
K2. točki: 
 
Uvod k obravnavi točke je podal predsednik. V razpravi so sodelovali Žbogar, predsednik, Orel, Lozej in Matevljič. 
 
Predsednik je po razpravi dal na glasovanje naslednji sklep: 



 
 
 
Sklep IO 80519/2: 

IO potrjuje pripravljeno vsebino Pogodbe z reprezentančnim trenerjem, ki uporablja infrastrukturo in Pravila dela 
reprezentančnega trenerja, ki uporablja infrastrukturo kluba. 
Pogodbe se sklene s štirimi trenerji in njihovimi društvi, v skladu s predlogom sklepa Strokovnega sveta št. SS 270219/4 z 
dne 27.2.2019. 

Sklep je bil soglasno sprejet z 8 glasovi ZA. 
 
K 3. točki: 
 
Zaradi odsotnosti Sandije Dekleve, predsednika Komisije za usposabljanje, je pravilnik predstavil generalni sekretar. 
Predsednik je  odprl razpravo, v kateri so sodelovali Orel, Matevljič, predsednik in generalni sekretar. 
 
Predsednik je po končani razpravi dal na glasovanje naslednji sklep: 
 
Sklep IO 80519/3: 

IO sprejema predložen Pravilnik usposabljanja in postopkov za pridobitev strokovne usposobljenosti za delo v jadralnem 
športu. 

Sklep je bil sprejet soglasno z 8 glasovi ZA. 
 
K 4. točki: 
 
Prošnjo JK Savinje je predstavil generalni sekretar. 
 
Ker se ni nihče prijavil k razpravi, je predsednik dal na glasovanje naslednji sklep: 
 
Sklep IO 80519/4: 

IO sprejema Jadralni klub Savinja v članstvo Jadralne zveze Slovenije. 

Sklep je bil soglasno sprejet z 8 glasovi ZA. 
 
K 5. točki: 
 

a) Uvod je podal generalni sekretar.  
Predsednik je odprl razpravo, v kateri so sodelovali Orel, Virnik, Vuk, Matevljič, generalni sekretar in predsednik. 
  
Po razpravi je predsednik dal na glasovanje naslednji sklep: 
 
Sklep IO 80519/5: 

Na evropskih in svetovnih prvenstvih v mladinskih, prehodnih olimpijskih in olimpijskih razredih lahko nastopijo 
jadralci, ki jih izbere Strokovni svet JZS. V primeru, da izbrani jadralec ali jadralka nima slovenskega državljanstva, 
pravila za nastop na prvenstvih pa mu/ji dovoljujejo nastop za Slovenijo, mora stroške priprav in nastopov 
poravnati njegovo/njeno društvo ali sam/sama. V izrednih primerih, na predlog Strokovnega sveta, lahko njihovo 
financiranje odobri IO. 

Sklep je bil sprejet soglasno z 8 glasovi ZA. 
 

b) Predsednik je predlagal v sprejem naslednji sklep: 
 
Sklep IO 80519/6: 

IO potrjuje predlog sklepa Strokovnega sveta št. 25041979, da se Toniju Vodišku za nastop na Svetovnem 
prvenstvu razreda Formula Kite dodatno pokrije stroške trenerja Sandija Dekleve ter najema in prevoza 
spremljevalnega čolna. 

Sklep je bil sprejet soglasno z 8 glasovi ZA. 
 

c) Ponudbo o brezplačni predstavitvi je podal generalni sekretar. V razpravi so sodelovali Orel, Matevljič, predsednik, 
Lozej, Vuk, generalni sekretar in predsednik. 

 
Predsednik je predlagal v sprejem naslednji sklep: 



Sklep IO 80519/7: 

IO se strinja s predstavitvijo JZS na navtičnem sejmu v Marini Portorož in zadolžuje generalnega sekretarja, da 
organizira in koordinira predstavitev na prireditvenem prostoru. 

Sklep je bil sprejet soglasno z 8 glasovi ZA. 
 

d) Predlog sprememb Normativov porabe sredstev JZS so prejeli člani v gradivu. V razpravi so sodelovali Matevljič, 
Orel, predsednik, generalni sekretar, Pahor, Virnik in Lozej. 
 
Po razpravi je predsednik predlagal v sprejem naslednji sklep: 
 
Sklep IO 80519/8: 

IO sprejema predložene Normative porabe sredstev JZS, s popravkom,  da se v 3. členu pod Ad1 - NASTANITEV 
črta 2. odstavek. 

Sklep je bil sprejet soglasno z 8 glasovi ZA. 
 

e) Predsednik je predlagal, da se to točko obravnava na naslednji seji. Člani so se strinjali. 
 

f) Predsednik je predlagal, da se sprejme naslednji sklep: 
 
Sklep IO 80519/9: 

Za nastop Vasilija Žbogarja na EP in SP v razredu Zvezda se nakaže dotacija v višini 5.000 €. 

Sklep je bil sprejet soglasno z 8 glasovi ZA. 
 

 
Seja se je zaključila ob 17:57. 

Koper, 9.5.2019 

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

 
 
 


