
 

Zapisnik 18. seje IO JZS z dne 3.6.2020 

 

18. seja Izvršnega odbora JZS je potekala dne 3.6.2020 v prostorih JZS v Portorožu,  Obala 6b, s pričetkom ob 17:15 uri. 
 
Prisotni člani: Samo Lozej (predsedujoči - najstarejši podpredsednik), Tomaž Virnik, Vasilij Žbogar, Karmen Pahor, Damijan 
Vuk, Sebastjan Šik in Marjan Matevljič .   
 
Ostali: Janez Zabukovec, Eldina Domazet in Romeo Podlogar (generalni sekretar). 
 

Predsedujoči je v uvodu povedal, da je v 19. členu Statuta JZS določeno, da v primeru, da JZS ostane brez predsednika, seje 
sklicuje in vodi najstarejši podpredsednik.  Na podlagi te določbe je tudi sklical to sejo. Izvršni odbor bo vodil do skupščine, 
na kateri se bo izvolilo novega predsednika. 

V nadaljevanju so vsi člani IO izrazili zahvalo Aljoši Tomažu za njegovo skoraj desetletno delovanje in vodenje JZS in izrazili 
pripravljenost, da bodo nadaljevali z delom in smerjo razvoja, ki ga je v JZS zastavil.    

Po uvodu je predsedujoči predlagal v sprejem naslednji dnevni red seje: 

1. Potrditev zapisnikov 13., 14., 15., 16. in 17. seje IO in pregled realizacije sklepov 
2. Seznanitev z odstopom predsednika Aljoše Tomaža  
3. Potrditev Okvirnega programa dela JZS za leto 2020 
4. Priprava na sklic 33. redne skupščine JZS  
5. Pravilnika o pravicah in dolžnosti jadralcev NPŠŠ JZS- obravnava predlogov za popravek pravilnika  
6. Pogodbe z reprezentančnimi trenerji, ki uporabljajo infrastrukturo klubov – razprava o izvrševanju pogodbenih določil  
7. Obravnava predlogov za izplačilo stroškov, podanih s strani Sekcije za velike jadrnice in Sveta sodnikov in regatnih 

funkcionarjev  
8. Povrnitev stroškov nastopa Nika Pletikosa na svetovnem prvenstvu v neolimpijskem razredu Laser Radial  
9. Razno  

a. imenovanje odgovorne osebe za nadzor nad izvedbo športnih tekmovanj 
b. obravnava pisma predsednika Nadzornega odbora JZS 
c. prošnja za dovoljenje za dodatno delo v športu 
d. prošnja za uvrstitev regate v koledar regat JZS za leto 2020 

 

K 1. točki: 

Predsedujoči je člane vprašal ali imajo kakšno pripombo glede na predložene zapisnike redne 13. seje in korespondenčnih 
14., 15., 16. in 17. seje. Ker pripomb ni bilo, je na glasovanje dal naslednji sklep: 

Sklep IO 30620/1: 
IO potrjuje zapisnike 13., 14., 15., 16. in 17. seje IO. 
Sklep je bil sprejet soglasno s 7 glasovi ZA. 

Pri pregledu realizacije sklepov, realizirana nista bila dva sklepa 13. seje. Sklep IO 270220/9 ni bil pripravljen, saj, po 
mnenju Virnika (ki se je posvetoval s pravniki), morajo imeti vsi prebivalci s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ne glede na 
državljanstvo, enake pravice. Sklep IO 270220/6, ki poziva strokovni svet JZS, da se sestane s posadko Janežič / Prinčič 
(razred 49er) in preveri njihovo delovanje po programu v letu 2020, tudi še ni bil realiziran.. 
 
K 2. točki: 
 
Člani so se seznanili z odstopom Aljoše Tomaža s funkcije predsednika JZS. 
 
K 3. točki: 
 
Predsedujoči je povedal, da je bil Okvirni program dela JZS za leto 2020 pripravljen in usklajen že v začetku marca letos, 
zaradi razglašene epidemije, ko ni bilo možno izvesti redne seje, pa se potrjuje na tej seji.  
 



 

V razpravi je Žbogar predlagal, da se v 3. poglavju Politika financiranja v četrti alineji iz besedila odstrani »v okviru 
Nacionalne panožne športne šole JZS«. S predlogom so se vsi strinjali. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji sklep: 
Sklep IO 30620/2: 
IO sprejema predložen Okvirni program dela JZS za leto 2020 z upoštevanim predlogom Žbogarja. 
Sklep je bil sprejet soglasno s 7 glasovi ZA. 
 
K 4. točki: 
 
Predsedujoči je povedal, tako kot že v uvodu v sejo, da je potrebno pripraviti vse potrebno za sklic 33. redne skupščine JZS, 
na kateri se bo izvolilo novega predsednika in enega člana IO za  čas mandata sedanjega IO, ki poteče 18.12.2022. Predlagal 
je, da se skupščine izvede v mesecu septembru, saj bo do takrat dovolj časa, da se pripravi vse dokumente in opravi ostala 
opravila za skupščino. 
 
V razpravi so se ostali člani s predlogom strinjali in se dogovorili, da se pripravi vse potrebno, da bo 33. skupščina v torek, 8. 
septembra v Portorožu. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji sklep: 
 
Sklep IO30610/3: 
33. redna skupščina, na kateri se bo izvolilo predsednika in enega člana IO za preostanek mandata, bo v torek, 8.9.2020. 
Sklep je bil sprejet soglasno s 7 glasovi ZA. 
 
K 5. in 6. točki: 

Predsedujoči je predlagal, da se obe točki obravnavata skupaj, sta  povezani. Člani so se s tem strinjali. 

Potekala je razprava v zvezi s predlaganimi spremembami Pravilnika o pravicah in dolžnosti jadralcev NPŠŠ JZS in izvajalcih 
programa – trenerji. Navzoči so se strinjali, da je bil do sedaj velik problem v komunikaciji med akterji. 
 
Na podlagi razprave, je predsedujoči oblikoval in predlagal v sprejem naslednji sklep: 
 
Sklep IO 30620/4: 
IO zadolži Vasilija Žbogarja in Damijana Vuka, da v naslednjem tednu organizirata sestanek, na katerem se vsi akterji 
pogovorijo - poenotijo o sistemu dela z mladinci v prehodnih mladinskih in olimpijskih  razredih.  
Sklep je bil sprejet soglasno s 7 glasovi ZA. 
 
Obe točki ostaneta odprti in se bosta nadaljevali na naslednji seji. 
 
K 7. točki: 

Generalni sekretar je pripravil seznam nerealiziranih izplačil na podlagi sklepov, ki jih je sprejel Svet sodnikov in regatnih 
funkcionarjev in Sekcija za velike jadrnice še v letu 2019. 
 
Po kratki razpravi je predsedujoči predlagal v sprejem naslednji sklep: 
 
Sklep IO 30620/5: 
IO potrjuje izplačilo vseh dogovorjenih obveznosti, ki sta jih predlagala Svet sodnikov in regatnih funkcionarjev ter Sekcija 
za velike jadrnice. 
Sklep je bil sprejet soglasno s 7 glasovi ZA. 
 
K 8. točki: 
 
Na podlagi razprave je predsedujoči predlagal v sprejem naslednji sklep: 
 



 

Sklep IO 30620/6: 
Niku Pletikosu se povrne stroške nastopa na Svetovnem prvenstvu v razredu Laser Radial  v v višini do 5.000 EUR. V ta 
znesek so vključeni že dosedanji direktno pokriti stroški nastopa. 
Sklep je bil sprejet soglasno s 7 glasovi ZA. 
 
K 9. točki: 

a) Na podlagi razprave je predsedujoči predlagal v sprejem naslednji sklep: 
 

Sklep IO 30620/7: 
IO JZS v skladu 3.alinejo 3. člena Odloka o začasnih pogojih za izvajanje športne dejavnosti, imenuje predsednike 
organizacijskega odbora posamezne regate za odgovorno osebo za nadzor nad izvedbo regate. Organizator 
regate posreduje podatke generalnemu sekretarju, ki jih posreduje pristojnemu ministrstvu. 
Sklep je bil sprejet soglasno s 7 glasovi ZA. 

 
b) O pismu NO se bo razpravljalo po opravljenem sestanku, dogovorjenem v 5. in 6. členu. 
c) Na podlagi razprave je predsedujoči predlagal v sprejem naslednji sklep: 

 
Sklep IO 30620/8: 
IO JZS trenerju Anžetu Blažiču daje soglasje za opravljanje dodatnega dela v športu v njegovem prostem času. 
Sklep je bil sprejet soglasno s 7 glasovi ZA. 
 

d) Na podlagi razprave je predsednik predlagal v sprejem naslednji sklep: 
 

Sklep IO 30620/9: 
Regata Kite kluba Koper se vpiše v Koledar regat JZS. 
Sklep je bil sprejet soglasno s 7 glasovi ZA. 
 

 
 
Seja se je zaključila ob 19:38. 
 
 
 
Zapisal: Romeo Podlogar                                                                                                                            Podpredsednik: Samo Lozej, l 
 


