
 

 
 
 

Zapisnik 15. korespondenčne seje IO JZS z dne 26.3.2020 
 

 
15. korespondenčna seja Izvršnega odbora JZS je potekala po e-pošti in telefonu s pričetkom dne 26.3.2020 ob 19:35 in se 
je zaključila dne 27.3.2020 ob 24:00. 
 
Udeleženi člani: Aljoša Tomaž (predsednik), Samo Lozej, Karmen Pahor, Tomaž Virnik, Vasilij Žbogar, Sebastijan Šik, 
Damijan Vuk in Marjan Matevljič. 
 
Ostali: Romeo Podlogar (generalni sekretar). 
 
Dnevni red seje: 
 
1. Sprejem zaključnega računa JZS za leto 2019 
2. Ukrepi JZS v zvezi s trenerji NPŠŠ JZS v času epidemije 
 
K 1. točki: 
Članom so bili ob sklicu poslani dokumenti zaključnega računa JZS za leto 2019. V primeru potrebe po pojasnitvi 
posameznih dokumentov in za vsa vprašanja v zvezi s poslano dokumentacijo sta bila predsednik in generalni sekretar 
dosegljiva po telefonu. 
 
Predsednik je predlagal v sprejem naslednji sklep: 
 
Sklep IO 260320/1: 
IO sprejema predložen Zaključni račun JZS za leto 2019. 
Sklep je bil sprejet soglasno z 8 glasovi ZA. 
 
K 2. točki: 
 
Epidemija koronovirusa je tudi v Sloveniji ustavila možnost ukvarjanja s športno dejavnostjo, kar pomeni, da je praktično 
onemogočila delovanja Nacionalne panožne športne šole JZS. To je tudi razlog, da trenerji JZS, ki delujejo v okviru NPŠŠ JZS, 
ne morejo izvajati trenažnega procesa. S strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport je JZS prejela poziv, da se 
zaposlene trenerje NPŠŠ JZS v skladu s 138. členom ZDR napoti na čakanje na delo doma. Vlada je tudi že predstavila 
smernice za reševanje problema samostojnih podjetnikov, ki zaradi razglašenih ukrepov zaradi epidemije ne morejo 
opravljati svojega. 
 
V skladu s pozivom in zaradi preprečitve škode, ki nastaja JZS zaradi epidemije, je predsednik predlagal v sprejem naslednje 
sklepe: 
 
Sklep IO 260320/2: 
IO pooblašča predsednika Aljošo Tomaža, da v skladu z navodilom Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, izda sklep, 
s katerim zaradi epidemije koronavirusa in vseh ukrepov, s katerimi je prepovedana uporaba športnih objektov, z dnem 
1.4.2020 napotuje trenerja Anžeta Blažiča in Uroša Kraševca, ki delujeta v okviri NPŠŠ JZS, na čakanje na delo doma. 
Sklep je bil sprejet soglasno z 8 glasovi ZA. 
 
Sklep IO 260320/3: 
IO pooblašča predsednika Aljošo Tomaža, da obvesti vse pogodbene trenerje JZS, ki delujejo v okviru NPŠŠ JZS, da JZS 
zaradi izrednih razmer z dnem 1.4.2020 začasno prekinja izvajanje njihovih tripartitnih pogodb, podpisanih dne 27.5.2019. 
Prekinitev pogodb bo veljala do obvestila vlade RS, da se lahko nadaljuje uporaba športnih objektov.  
Sklep je bil sprejet soglasno z 8 glasovi ZA. 
 
Sklep IO 260320/4: 
IO pooblašča predsednika Aljošo Tomaža, da obvesti izvajalca Sandija Deklevo, ki delujejo v okviru NPŠŠ JZS, da JZS zaradi 
izrednih razmer z dnem 1.4.2020 začasno zmanjšuje obseg sodelovanja po pogodbi o sodelovanju št. 1-2019 in sicer v delu, 
ki se nanaša na samo izvajanje trenerskega delo. Zmanjšanje obsega sodelovanja bo veljala do obvestila vlade RS, da se 
lahko nadaljuje uporaba športnih objektov. 
Sklep je bil sprejet z 7 glasovi ZA in 1 glasom PROTI. 



 
 
Sklep IO 260320/5: 
Za zagotovitev socialne varnosti pogodbenih trenerjev NPŠŠ JZS bo JZS za čas prekinitve izvajanja pogodbe vsem 
pogodbenim trenerjev , ki delujejo v okviru NPŠŠ JZS, mesečno nakazala akontacijo v višini 1/3 pogodbenega mesečnega 
pavšala, ki se bo kasneje poračunala z dodatnim delom po končani prepovedi uporabe športnih objektov. 
Sklep je bil sprejet z 7 glasovi ZA in 1 glasom PROTI. 
 
 
Portorož, 28.3.2020 
 
Zapisal: Romeo Podlogar                                                                                                Predsednik: Aljoša Tomaž, l.r. 


