
 

 

Zapisnik 8. seje IO JZS z dne 21.11.2019 

 
 
8. seja Izvršnega odbora JZS je potekala dne 21.11.2019 v prostorih KD Group v Ljubljani, Dunajska cesta 63,  s pričetkom 
ob 14:10. 

 

Prisotni člani: Aljoša Tomaž (predsednik), Samo Lozej, Karmen Pahor, Tomaž Virnik, Marjan Matevljič in Vasilij Žbogar.   
 
Opravičeno odsotni: Sebastjan Šik, Damijan Vuk in Vasilij Žbogar. 
 
Ostali: Romeo Podlogar (generalni sekretar). 
 
Predsednik je ugotovil, da je IO sklepčen. Navzoče je vprašal, če imajo kakšen predlog za dopolnitev dnevnega reda, ki so ga 
prejeli z gradivom za sejo. Sam je predlagal dopolnitev dnevnega reda pod 10.točko z naslednjima podtočkama: 
 
c) Pismo predsednika NO v zvezi s prejemanjem vabila in gradiva za seje IO 
d) Obravnava predlogov Strokovnega sveta JZS iz 9. seje: 

 določitev Vodje reprezentance na OI Tokio 2020 
 obravnava in sprejem Pravilnika Strokovnega sveta JZS 
 imenovanje Rajka Vodiška za člana Strokovnega sveta JZS 
 obravnava predloga sklepa o kritju stroškov vseh nastopajočih na pripravah in prvenstvih v razredu Optimist in 

ostalih prehodnih mladinskih jadralnih razredih 
 
Predsednik je še povedal, da bo sproti predlagal prestavitev določenih točk dnevnega reda do naslednje seje, ko bo lahko 
prisoten tudi Vasilij Žbogar.  
 
Ker drugih predlogov za razširitev dnevnega reda ni bilo, je predlagal v sprejem naslednji dnevni red: 
 

1. Potrditev zapisnika 6. in 7. seje IO 
2. Sprejem čistopisa Statuta JZS 
3. Določitev verifikacijske takse za leto 2020 
4. Sprejem Koledarja JZS za 2020 
5. Obravnava sklepov in predlogov, podanih na 32. skupščini 
6. Pregled realizacije programa JZS  

a. Poročila o izvajanju strategije 
b. Obravnava pisem Tomaža Čopija, Vasilija Žbogarja in JK MIPC 

7. Rebalans finančnega načrta in jadralnih programov za leto 2019 
8. Vmesno poročilo o finančnem poslovanju v letu 2019 
9. Jadralec leta 2019 
10. Razno: 

a. Seznanitev s poročilom delegata na konferenci WS in dogovor o zastopanju JZS na konferencah JZS v 
prihodnje 

b. Prireditev ob 30. letnici JZS 
c. Pismo predsednika NO v zvezi s prejemanjem vabila in gradiva za seje IO 

d)    Obravnava predlogov Strokovnega sveta iz 9. seje 
i. določitev Vodje reprezentance na OI Tokio 2020 

ii. obravnava in sprejem Pravilnika Strokovnega sveta JZS  
iii. imenovanje Rajka Vodiška za člana Strokovnega sveta JZS 
iv. obravnava predloga sklepa o kritju stroškov vseh nastopajočih na pripravah in prvenstvih v 

razredu Optimist in ostalih prehodnih mladinskih jadralnih razredih 
 

Dnevni red je bil soglasno sprejet. 



 
K 1. točki: 

Predsednik je člana vprašal ali imajo kakšno pripombo na zapisnika. Ker pripomb ni bilo, je predsednik dal na glasovanje 
naslednji  predlog sklepa: 

Sklep IO 211119/1 
IO potrjuje zapisnika 6. in 7. seje IO JZS. 
Sklep je bil soglasno sprejet s 5 glasovi ZA. 

K 2. točki: 

Predsednik je povedal, da je 15.11.2019 podpisal pogodbo o najemu prostorov v Jadralnem centru Portorož. Skladno s 
sklepom Skupščine JZS predlaga v sprejem naslednji sklep: 

Sklep IO 211119/2: 
IO sprejema čistopis Statuta JZS, ki vsebuje spremembo sedeža JZS. 
Sklep je bil soglasno sprejet s 5 glasovi ZA. 

K 3. točki: 

Predsednik je predlagal, da višina verifikacijske takse ostane enako kot do sedaj. Odprl je razpravo. Razpravljali so vsi 
navzoči.  

Predsednik je predlagal v sprejem naslednji sklep: 

Sklep IO 211119/3: 
Verifikacijska taksa za leto 2020 je 12 EUR.  
Za leto 2021 se taksa spremeni in pripravi predlog obveznosti in bonitet, ki jih prinaša verifikacija za jadralce.  
Sklep je bil soglasno sprejet s 5 glasovi ZA. 

K 4. točki: 

Koledar je predstavil generalni sekretar in navedel državna prvenstva, za katere je prijavljenih več društev. Glede na 
dosedanjo prakso določanja organizatorjev državnih prvenstev je predlagal, da se organizacija državnega prvenstva v 
razredu Optimist dodeli JK Burja Izola, državno prvenstvo Laser Radial jadralnemu klubu  Jadro in ekipno državno prvenstvo 
BD Ranca Ptuj, ki je pripravljena termin organizacije tudi prilagoditi glede na tekmovalne termine državne reprezentance.  
Predsednik je odprl razpravo. Razpravljali so Virnik, Matevljič, Lozej, predsednik in generalni sekretar. 

Predsednik je dal na glasovanje naslednji sklep: 

Sklep IO 191119/4: 
IO potrjuje predložen Koledar regat JZS za leto 2020.  
Državno prvenstvo za razred Optimist se dodeli JK Burja Izola. 
Državno prvenstvo za razred Laser Radial se dodeli JK Jadro. 
Ekipno državno prvenstvo za razred Optimist se dodeli BD Ranca Ptuj. 
Sklep je bil sprejet soglasno s 5 glasovi ZA. 
 
K 5. točki: 
 
Predsednik je povzel  predloge iz razprave na 32. redni Skupščini JZS iz zapisnika skupščine. Na podlagi razprave, v kateri so 
sodelovali vsi prisotni, je predsednik dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 
 
Sklep IO 211119/5: 
IO se je seznanil s pobudami, danimi na 32. redni skupščini JZS in sprejel naslednje odločitve: 
 Ob koncu leta generalni sekretar pripravi pregled realizacije sklepov IO za leto 2019 
 Pristopi se k pripravi poslovnika dela IO 
 Prihodnja skupščina se skliče za april 2020 
 V letu 2020 se skupaj s strokovnim svetom pripravi strategija za mladinske in olimpijske razrede za naslednji olimpijski 

ciklus.   
 Glede na to, da je Jure Orel na 32. redni Skupščini odstopil z mesta člana IO JZS, bo IO deloval v sestavi osmih članov 

do naslednje skupščine, na kateri se bodo  izvedle volitve za nadomestnega člana IO. 
Sklep je bil sprejet soglasno s 5 glasovi ZA. 

 



 

K 6. točki: 

Predsednik je predlagal, da se točka prestavi na naslednjo sejo, ko bo prisoten tudi Vasilij Žbogar. Na podlagi krajše 
razprave je predsednik dal na glasovanje naslednji sklep: 

Sklep IO 211119/6: 
Obravnava 6. točke se prestavi na naslednjo sejo. 
IO se je seznanil s poročili za članske in mladinske reprezentance, o njih pa bo sklepal po obravnavi na Strokovnem svetu. 
Sklep je bil sprejet soglasno s 5 glasovi ZA. 

K 7. točki: 

Predsednik je predstavil rebalans jadralnih programov in finančnega načrta. V razpravi so sodelovali vsi navzoči. 

Po končani razpravi je predsednik dal na glasovanje naslednji sklep: 

Sklep IO 211119/7: 
IO potrjuje predložen rebalans finančnega načrta in jadralnih programov za leto 2019 
Sklep je bil sprejet soglasno s 5 glasovi ZA. 

K 8. točki: 

Predsednik je na kratko predstavil vmesno poročilo o finančnem poslovanju v letu 2019. Odprl je razpravo. Razpravljal ni 
nihče. Predsednik je predlagal v sprejem naslednji sklep: 

Sklep IO 211119/8: 
IO se je seznanil z vmesnim poročilom o finančnem poslovanju JZS za prvih devet mesecev. 
Sklep je bil sprejet soglasno s 5 glasovi ZA. 

K 9. točki: 

Generalni sekretar je seznanil člane s predlogom Strokovnega sveta in Sekcije za velike jadrnice za prejemnike priznanj JZS 
za leto 2019. Po kratki razpravi je predsednik predlagal v sprejem naslednji sklep: 

Sklep IO 211119/9: 
Izvršni odbor na podlagi predloga Strokovnega sveta JZS in Sekcije za velike jadrnice za leto 2019 podeljuje priznanja 
naslednjim jadralcem in strokovnim delavcem : 
 Tina Mrak in Veronika Macarol - JADRALKI LETA 2019 
 Žan Luka Zelko – JADRALEC LETA 2019 
 Lin Pletikos - NAJBOLJŠA JADRALKA MED MLADINKAMI 2019 
 Liam Orel - NAJBOLJŠI JADRALEC MED MLADINCI 2019 
 Celestina Sabadin in Veronika Franič - NAJBOLJŠA MLADINSKA POSADKA 2019 
 Luka Zabukovec - NAJBOLJŠI JADRALEC RAZREDA OPTIMIST 2019 
 Yelyzaveta Levandovska - NAJBOLJŠA JADRALKA RAZREDA OPTIMIST 2019 
 Toni Vodišek - PRIZNANJE ZA VRHUNSKI DOSEŽEK 2019  
 Gašper Strahovnik - PRIZNANJE ZA VRHUNSK DOSEŽKE 2019 
 Vojko Petrič - VELIKO JADRO JZS 2019 - priznanje za življensko delo 
 Gašper Vinčec – PRIZNANJE SEKCIJE ZA VELIKE JADRNICE 2019 
Sklep je bil sprejet soglasno s 5 glasovi ZA. 

K 10. točki: 

a) Člani so se seznanili s poročilom delegata Davida Antončiča. Po kratki razpravi je bil dan na glasovanje naslednji sklep: 

Sklep IO 211119/10: 
V bodoče JZS na kongresih World Sailing  zastopa predsednik JZS, ki v primerih svoje odsotnosti lahko za zastopanje 
pooblasti drugega delegata. 
Sklep je bil sprejet soglasno s 5 glasovi ZA.. 
 

b) Generalni sekretar je članom na seji razdelil koncept prireditve JZS, predvidene za 18. december. V razpravi so se 
dogovorili, da se vabi na dogodek kar direktno v dvorano. 

 
c) IO se je seznanil s pismi predsednika Nadzornega odbora sveta JZS. Na podlagi razprave se je izoblikoval naslednji 

predlog sklepa: 



 
Sklep IO 211119/11: 
IO je mnenja, da mora IO delovati avtonomno, nadzor realizacije sklepov pa je v skladu z določili Statuta JZS v 
pristojnosti Nadzornega odbora. 
Sklep je bil soglasno sprejet s 5 glasovi ZA. 

 
d)  

i. Predsednik je seznanil člane, da se je v zvezi z imenovanjem vodje reprezentance za OI Tokio 2020 
pogovarjal z Vasilijem Žbogarjem. Strokovni svet je za vodjo reprezentance imenoval Andraža Koželja. 
Dogovorila sta se, da bo Žbogar o odločitvi seznanil posadko Mrak / Macarol in v primeru njihovega 
nasprotovanja odločitvi za vodjo določil Mitjo Margona. Člani so se z dogovorom strinjali in so preložili 
dokončno imenovanje vodje reprezentance na naslednjo sejo. 

ii. Generalni sekretar je članom na seji predložil pripravljen Pravilnik o delu Strokovnega sveta JZS, ki ga je 
pripravil član Strokovnega sveta Nik Pletikos. Predsednik je na glasovanje dal naslednji sklep: 

Sklep IO 211119/12: 
IO sprejema predložen Pravilnik o delu Strokovnega sveta JZS. 
Sklep je bil sprejet soglasno s 5 glasovi ZA. 

iii. Strokovni svet predlaga IO, da za šestega člana sveta imenuje Rajka Vodiška. Predsednik je dal prejeti 
predlog na glasovanje. 
 
Sklep IO 211119/13: 
IO imenuje Rajka Vodiška za člana Strokovnega sveta JZS. 
Sklep je bil sprejet soglasno s 5 glasovi ZA. 

iv. Generalni sekretar je predstavil predlog, da se vsem jadralcem, ki so v letu 2019 nastopili na evropskih in/ali 
svetovnih prvenstvih pod vodstvom reprezentančnih trenerjev pokrije stroške priprav in nastopa na 
prvenstvu. Ker gre za stroške prehrane in nastanitve, stroški prevoza in trenerja pa se z njihovim nastopom 
praktično niso povečali, to za JZS ne bo predstavljalo velikih dodatnih stroškov. V razpravi so člani povedali, 
da se letos izjemoma strinjajo, da se pokrije te stroške. Na podlagi razprave je predsednik dal na glasovanje 
naslednji sklep: 

Sklep IO 211119/14: 
Za leto 2019 se vsem reprezentantom v mladinskih prehodnih razredih in razredu Optimist pokrije stroške 
priprav in nastopov na prvenstvih, ki so jih izvedli pod vodstvom reprezentančnih trenerjev.  

V prihodnje bo JZS financirala samo stroške reprezentantov, ki jih bo v skladu s 6. členom Pravilnika o delu 
Strokovnega sveta imenoval Strokovni svet. 
Sklep je bil sprejet soglasno s 5 glasovi ZA. 

 
Ob koncu točke Razno je predsednik člane seznanil še s pismom očeta Liama Orla in prošnjo za nakazilo dodatnih sredstev 
za priprave. V razpravi so sodelovali vsi prisotni. Po razpravi so člani izoblikovali naslednji sklep: 
 
Sklep IO 211119/15: 
Za program Liama in Jana Orla za leto 2019 je bilo do sedaj nakazana akontacija - dotacija v višini 12.000 EUR in izvedeno 
direktno plačilo nastanitve za mladinsko svetovno prvenstvo v višini 1.436 EUR. Skupaj 13.436 EUR. Do  predložitve 
obračunov in dokazil, ki so v skladu z normativi JZS, v višini prejetih sredstev, se dodatna sredstva ne bodo nakazala.  
Za program Liama Orla so v proračunu JZS za leto 2019 rezervirana še dodatna sredstva, ki pa se bodo lahko izplačala le na 
podlagi s strani Strokovnega sveta potrjenih programov in prejetih dokazil – obračunov o realizaciji.  
Sklep je bil sprejet soglasno s 5 glasovi ZA. 
 
Seja se je zaključila ob 17:05. 
 
 
 
Zapisal: Romeo Podlogar                                                                                                                             Predsednik: Aljoša Tomaž 

 


