
 
Zapisnik 13. seje IO JZS z dne 27.2.2020 

13. seja Izvršnega odbora JZS je potekala dne 27.2.2020 v prostorih KD Group v Ljubljani, Dunajska cesta 63,  s pričetkom 
ob 15:53 
 
Prisotni člani: Aljoša Tomaž (predsednik), Tomaž Virnik, Samo Lozej, Karmen Pahor in Marjan Matevljič .   
 
Opravičeno odsotni: Sebastjan Šik, Vasilij Žbogar in Damijan Vuk. 
 
Ostali: Janez Zabukovec in Romeo Podlogar (generalni sekretar). 
 
Predsednik je ugotovil, da je IO sklepčen in vprašal člane, če imajo kakšne predloge za razširitev ali spremembo dnevnega 
reda. Ker ni bilo nobenega predloga, je predsednik predlagal v sprejem naslednji dnevni red: 

1. Potrditev zapisnikov 11. in 12. korespondenčne seje 
2. Okvirni finančni načrt JZS za leto 2020 

 Pogodbe in jadralni programi za leto 2020 
 Predlog tripartitnih pogodb  
 Investicije v opremo JZS 

3. Nacionalna panožna športna šola 
 Delovanje NPŠŠ – izhodišča in zaveze 

4. Pregled realizacije programa JZS  
 Pregled realizacije sklepov IO iz leta 2019 
 Poročilo o izvajanju strategije 
 Obravnava pisem Tomaža Čopija, Vasilija Žbogarja in JK MIPC 

5. Sprejem Jadralnega kluba Bled in Jadralnega kluba Slovenija v članstvo JZS 
6. Razno: 

 Seznanitev z zapisnikov skupščine Sekcije za velike jadrnice in obravnava predlogov. 

K 1. točki: 

Predsednik je člane vprašal ali imajo kakšno pripombe na zapisnike. Ker pripomb ni bilo, je predsednik dal na glasovanje 
naslednji  predlog sklepa: 

Sklep IO 270220/1: 
IO potrjuje zapisnika 11. in 12. seje IO JZS. 
Sklep je bil soglasno sprejet s 5 glasovi ZA. 

K 2. točki: 

Predsednik je predstavil okvirni finančni načrt, načrt pogodb in jadralnih programov ter pravila za izvrševanje finančnega 
načrta, pogodb in jadralnih programov za leto 2020 in odprl razpravo. 

V razpravi so sodelovali vsi prisotni. 

Po končani razpravi je predsednik predlagal naslednje predloge sklepov: 

Sklep IO 270220/2: 
IO potrjuje predložen okvirni finančni plan JZS za leto 2020. 
Sklep je bil soglasno sprejet s 5 glasovi ZA. 

Sklep IO 270220/3: 
IO potrjuje predložene Pogodbe in jadralne programe JZS za leto 2020.  
Sklep je bil soglasno sprejet s 5 glasovi ZA. 
 
Sklep IO 270220/4: 
IO potrjuje predložene Pogodbe in jadralne programe JZS za leto 2020 in Pravila za izvrševanje finančnega načrta - pogodb 
in jadralnim programom za leto 2020. Ob predvidenem letnem rebalansu finančnega načrta se bo sprejeti način 
financiranja ponovno pregledal. 
Sklep je bil soglasno sprejet s 5 glasovi ZA. 



 
 

Sklep IO 270220/5: 
Sprejeti način IO potrjuje vsebino predložene pogodbe z jadralci, ki bodo nastopili na OI oziroma imajo status kandidata. 
Sklep je bil soglasno sprejet s 5 glasovi ZA. 
 
Sklep IO 270220/6: 
IO poziva strokovni svet JZS, da se sestane s posadko Janežič / Prinčič (razred 49er) in preveri njihovo delovanje po 
programu v letu 2020. 
Sklep je bil soglasno sprejet s 5 glasovi ZA. 
 
K3. točki: 

Predsednik je na kratko predstavil izhodišča in zaveze iz sprejetih oziroma podpisanih dokumentov, ki se nanašajo na 
nacionalno panožno športno šolo JZS (NPŠŠ JZS).  Odprl je razpravo.  

Ker razprave ni bilo, saj se je na to temo razpravljalo že pod prejšnjo točko, je v sprejem predlagal naslednje sklepe: 

Sklep IO 270220/7: 
IO se je seznanil  izhodišča in zavezami iz sprejetih oziroma podpisanih dokumentov, ki se nanašajo na nacionalno panožno 
športno šolo JZS. Delovanje JZS poteka v skladu s sprejetimi dokumenti. 
Sklep je bil soglasno sprejet s 5 glasovi ZA. 
 
Sklep IO 270220/8: 
IO imenuje Sandija Deklevo za vodjo NPŠŠ JZS. 
Sklep je bil soglasno sprejet s 5 glasovi ZA. 
 
Sklep IO 270220/9: 
IO zadolži Tomaža Virnika in  generalnega sekretarja, da do naslednje seje pripravita predlog sklepa v zvezi z nastopanjem 
in financiranjem nastopov mladinskih reprezentantov, ki nimajo slovenskega državljanstva. 
Sklep je bil soglasno sprejet s 5 glasovi ZA. 
 
K 4. točki: 
Predsednik je naredil pregled sklepov IO JZS iz leta 2019.  

V sprejem je predlagal naslednji sklep: 

Sklep IO 270220/10: 
IO ugotavlja, da so sklepi IO iz leta 2019 praktično vsi realizirani, razen sklepov  IO 211119/3, 211119/5 in 211119/10, ki še 
niso mogli biti realizirani. 
Sklep je bil soglasno sprejet s 5 glasovi ZA. 
 
Predsednik je nadaljeval s pregledom zavez iz Elementov novega koncepta delovanja JZS, ki so bili sprejeti na 31. redni 
skupščini JZS 20.12.2018. V sprejem je predlagal naslednji sklep: 

Sklep IO 270220/11: 
IO ugotavlja, da so praktično vse točke Elementov novega koncepta delovanja JZS že bile realizirane oziroma, da so v fazi 
realizacije. 
Sklep je bil soglasno sprejet s 5 glasovi ZA. 
 
Predsednik je nadaljeval točko z obravnavanjem pisem Tomaža Čopija, JK MIPC in pismo Vasilija Žbogarja v zvezi z 
usposabljanji JZS. V razpravi na to temo so sodelovali vsi člani IO.  

Na podlagi razprave je predsednik predlagal v sprejem naslednji sklep: 

 
 
 



 
 
Sklep IO 270220/12: 
IO se je seznanil s prejetimi pismi v zvezi  z opravljanjem Vasilija Žbogarja funkcije glavnega trenerja in predsednika 
strokovnega sveta JZS. 

IO ugotavlja, da je bil pred imenovanjem Vasilija Žbogarja za glavnega trenerja in predsednika strokovnega sveta seznanjen 
z njegovim angažmajem za irsko reprezentanco. Pri odločitvi so prevladali elementi strokovne avtoritete in ugleda Vasilija 
Žbogarja pred morebitnimi slabostmi njegovega angažmaja za irsko reprezentanco. 
Sklep je bil soglasno sprejet s 5 glasovi ZA. 
 
V okviru razprave je Pahorjeva predlagala naslednji sklep: 

Sklep IO 270220/13: 
IO predlaga predsedniku JZS, da se čim prej sestane z Vasilijem Žbogarjem in z njim pogovori o njegovih načrtih po 
zaključenem sodelovanja z irsko reprezentanco.  
Sklep je bil soglasno sprejet s 5 glasovi ZA. 
 

K 5. točki: 

V uvodu točke je generalni sekretar seznanil člane s pismom, v katerem je nekdanji predsednik Jadralnega društva J24 
seznanil JZS, da društvo ne obstaja več.  

Predsednik je v nadaljevanju predstavil vlogi  Jadralnega kluba Slovenija in Jadralnega kluba Bled za sprejem v članstvo JZS.  
Izpostavil je ime Jadralnega kluba Slovenija zaradi imena Slovenije. 

Na podlagi razprave, v kateri so sodelovali vsi prisotni, je predsednik v sprejem predlagal naslednja sklepa: 

Sklep IO 270220/14: 
IO sprejema Jadralni klub Bled v članstvo JZS. 
Sklep je bil soglasno sprejet s 5 glasovi ZA. 
 
Sklep IO 270220/15: 
IO je obravnaval vlogo Jadralnega kluba Slovenija za sprejem v JZS in odločil, da bo pred sprejemom društva v članstvo JZS 
preveril upravičenost društva za uporabo besede Slovenija v imenu društva in ga pozval k spremembi imena. 
Sklep je bil soglasno sprejet s 5 glasovi ZA. 
 
K 6.točki: 

IO se je seznanil s zapisnikom skupščine Sekcije za velike jadrnice.  

Predsednik je na podlagi razprave, v kateri so sodelovali predsednik, Virnik in generalni sekretar, dal na glasovanje naslednji 
sklep: 

Sklep IO 270220/16: 
Zaradi uskladitve s spremenjenim načinom financiranja mladinskih reprezentanc, nadomešča svoj sklep IO/90715/7 z 
naslednjim besedilom: 
»Sklep IO/80515/7 se dopolni z naslednjim: 
V prihodke sekcije SVJ se ne šteje delež članarine in delež verifikacij jadralcev tistih društev, katerih jadralci so kot 
reprezentanti deležni sofinanciranja JZS za nastope na evropskih in/ali svetovnih prvenstvih.« 
Sklep je bil soglasno sprejet s 5 glasovi ZA. 
 
Seja se je zaključila ob 19:05. 
 
 
 
Zapisal: Romeo Podlogar                                                                                                                             Predsednik: Aljoša Tomaž 
 


