
 

 
 
 

Zapisnik 16. korespondenčne seje IO JZS z dne 16.4.2020 
 

 
16. korespondenčna seja Izvršnega odbora JZS je potekala po e-pošti in telefonu s pričetkom dne 16.4.2020 ob 17:03. 
 
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. Obravnava Pravilnika JZS o varovanju osebnih podatkih in Pravilnika o pravicah in dolžnosti jadralcev NPŠŠ JZS 
2. Priporočila za tekmovalce in trenerje za preprečitev okužbe s koronavirusom  

 
K 1. točki: 
Mladi talentirani jadralci se morajo v skladu s sprejeto srednjeročno strategijo nacionalne panožne športne šole JZS za 
obdobje 2020-2028 na podlagi povabila Strokovnega sveta JZS včlaniti v NPŠŠ JZS. Za potrebe vpisa je bilo potrebno 
pripraviti in sprejeti Pravilnik o pravicah in dolžnostih jadralcev NPŠŠ JZS in Pravilnik JZS o varovanju osebnih podatkov. Oba 
pravilnika so člani IO prejeli že prejšnji teden v pregled in obravnavo. Na podlagi prejetih pripomb in predlogov s strani 
članov Tomaža Virnika in Marjana Matevljiča, je bila pripravljena zadnja verzija Pravilnika ta tekmovalce in trenerje. 
  
Predsednik je v sprejem predlagal naslednja sklepa: 
  
Sklep IO 160420/1: 
IO sprejema predložen Pravilnik o pravicah in dolžnostih jadralcev NPŠŠ JZS. 
 Sklep je bil sprejet s 7 glasovi ZA in 1 PROTI. 
 
Sklep IO 160420/2: 
IO sprejema Pravilnik JZS o varovanju osebnih podatkov. 
Sklep je bil sprejet soglasno z 8 glasovi ZA. 
 
K 2. točki: 
 
V želji, da se slovenskim najboljšim članskim posadkam omogoči trening na morju, sta Karmen Pahor in Vasilij Žbogar, ob 
upoštevanju priporočil NIJZ, pripravila natančna priporočila ravnanja za možnost treniranja na morju: Glede na trenutna 
splošna veljavna priporočila in ukrepe, bi bil trenutno trening možen le za enosede jadralne razrede.  
JZS je tudi na OKS že posredovala informacije o svojih aktivnostih in o pripravljenih priporočilih ter konkretne ključne 
podatke, da si JZS prizadeva čim prej omogočiti trening na vodi za 8 vrhunskih športnikov. Seznam je sestavil Vasilij Žbogar. 
Ker je skladno z obstoječimi priporočili možno jadranje samo na enosedih, je ključni izziv, kako priti do navodil oziroma 
dovoljenja za treninge dvosedov.  JZS je v kontaktu z OKS, ki rešuje ta problem skupaj z Ministrstvom za izobraževanje, 
znanost in šport.  Njun naslednji načrtovan sestanek na to temo je v petek, 17.4.2020. 
  
Priporočila, ki so tema te točke, so bila izdelana z namenom argumentiranega sodelovanja JZS v procesu zagotavljanja 
treninga na morju s pristojnimi institucijami. Strokovni svet JZS bo s temi priporočili seznanil  jadralce in trenerje omenjenih 
posadk ter jih pozval k doslednemu spoštovanju. Priporočila se bodo redno dopolnjevala skladno z dopolnitvami in 
spremembami splošnih priporočil za preprečevanje okužbe z virusom.   
 
Predsednik je predlagal v sprejem naslednji sklep: 
  
Sklep IO 160420/3: 
IO potrjuje pripravljena priporočila za tekmovalce in njihove trenerje. 
Sklep je bil sprejet s 7 glasovi ZA in 1 VZDRŽAN. 
 
Seja se je zaključila dne 17.4.2020 ob 16.00 uri. 
 
Portorož, 18.4.2020 
 
Zapisal: Romeo Podlogar                                                                                                Predsednik: Aljoša Tomaž, l.r. 
 


