
 

Zapisnik 20. seje IO JZS z dne 1.7.2020 

 

20. seja Izvršnega odbora JZS je potekala dne 1.7.2020 v prostorih družbe Energetika Ljubljana, Verovškova ulica 62, 
Ljubljana, s pričetkom ob 17:14 uri. 
 
Prisotni člani: Samo Lozej (predsedujoči), Tomaž Virnik, Vasilij Žbogar, Karmen Pahor, Damijan Vuk in Marjan Matevljič .   
Svojo odsotnost je opravičil Sebastjan Šik. 
 
Ostali: Janez Zabukovec, Eldina Domazet in Romeo Podlogar (generalni sekretar). 
 

Predsedujoči je navzoče vprašal, če imajo kakšne predloge za dopolnitev dnevnega reda, ki so ga prejeli. Sam je predlagal, 
da se pod točko razno  ponovno obravnava zapisnik nadzornega odbora. 

Ker dodatnega predloga ni bilo, je predsedujoči predlagal v sprejem naslednji dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 18. in 19. korespondenčne seje IO  
2. Priprava na 33. skupščine JZS in priprava dokumentov za skupščino 
3. Nadaljevanje teme iz 5. in 6. točke dnevnega reda 18. seje 
4. Seznanitev z izvajanjem izobraževanj in usposabljanj JZS 
5. Predlog popravka jadralnih programov – priprave in nastopi mladinskih reprezentanc 
6. Razno 

Dnevni red je bil soglasno sprejet. 

K 1. točki: 

Predsedujoči je člane vprašal ali imajo kakšno pripombo glede na predložena zapisnika redne 18. seje in korespondenčne 
19. seje. Ker pripomb ni bilo, je na glasovanje dal naslednji sklep: 

Sklep IO 10720/1: 
IO potrjuje zapisnika 18. in 19. seje IO. 
Sklep je bil sprejet soglasno s 6 glasovi ZA. 

K 2. točki: 
 
Predsedujoči je v uvodu povedal, da se bo na 33. skupščini, poleg ostalih rednih točk skupščine, volilo dva nadomestna 
člana Izvršnega odbora, kar pomeni volitve predsednika in člana oziroma dveh članov, če se za predsednika izvoli eden 
izmed dosedanjih članov IO. Poleg tega je potrebno izvesti volitve še za dva nadomestna člana nadzornega odbora, saj sta 
Igor Kraševac in Tatjana Voj odstopila. Skupščini je potrebno predlagati tudi višino članarine za članstvo v JZS za leto 2021. 
 
Na podlagi razprave, v kateri so sodelovali vsi člani IO, je predsedujoči dal na glasovanje naslednje sklepe: 
 
Sklep IO 10720/2: 
IO sklicuje 33. redno skupščino JZS z naslednjim dnevnim redom: 
1. Otvoritev Skupščine in imenovanje delovnih organov Skupščine  
2. Poslovnik o delu Skupščine JZS 
3. Poročilo o delu JZS v letu 2019 
4. Zaključni račun JZS za leto 2019 
5. Poročila Nadzornega odbora 
6. Okvirni plan dela JZS  in okvirni finančni načrt za leto 2020 
7. Nadomestne volitve predsednika JZS 
8. Nadomestne volitve članov Izvršnega odbora JZS 
9. Nadomestne volitve članov Nadzornega odbora JZS 
10. Določitev članarine za leto 2021 
11. Razno 



 

 
Sklep je bil sprejet soglasno s 6 glasovi ZA. 
 
Sklep IO 10720/3: 
IO za leto 2021 predlaga članarino za članstvo v JZS v višini 200 EUR. 
Sklep je bil sprejet s 4 glasovi ZA in 2 glasova PROTI. 

Sklep IO 10720/4: 
IO poziva člane JZS, da do 1.9. 2020 na sekretariat JZS pošljejo kandidaturo svojega kandidata za predsednika JZS. 
Kandidatura mora vsebovati program dela predlaganega kandidata do konca mandata te sestave IO (do 20.12.2022) in 
njegovo listo kandidatov za nadomestne člane IO. Izmed predlaganih kandidatov novo izvoljenega predsednika JZS bo 
skupščina izvolila manjkajoče število članov IO do zapolnitve 9 članske sestave IO. 
Sklep je bil sprejet soglasno s 6 glasovi ZA. 

Sklep IO 10720/5: 
IO poziva člane JZS, da do 1.9.2020 na sekretariat JZS pošljejo kandidaturo svojega kandidata za nadomestnega člana 
Nadzornega odbora JZS. 
Sklep je bil sprejet soglasno s 6 glasovi ZA. 

Sklep IO 10720/6: 

Sklep IO 10720/7: 
Naslednja redna seja IO bo 24.8.2020 ob 16. uri v prostorih JZS v Portorožu, na kateri se bo potrdilo gradivo za 33. 
skupščino JZS. 
Sklep je bil sprejet soglasno s 6 glasovi ZA. 

K 3. točki: 
 
Predsedujoči je odprl nadaljevanje razprave iz prekinjene 5. in 6. točke 18. seje IO. V razpravi so sodelovali vsi navzoči. 
 
Na podlagi razprave je predsedujoči dal na glasovanje naslednja sklepa: 
 
Sklep IO 10720/8: 
IO sprejema predlagane spremembe Pravilnika o pravicah in dolžnostih jadralcev v programu Nacionalne panožne športne 
šole JZS. Če bodo predlagane nove spremembe pravkar sprejetega popravljenega pravilnika, bo IO te predloge prioritetno 
obravnaval. 
Sklep je bil sprejet s 5 glasovi ZA in 1 glasom PROTI. 
 
Sklep IO 10720/9: 
IO odreja, da se Vasiliju Žbogarju in Damijanu Vuku, ki sta bila že na prejšnji seji zadolžena, da z vsemi deležniki v 
mladinskem jadranju uskladita delovanje  NPŠŠ JZS, pridruži Tomaž Virnik in skupaj do naslednje seje realizirajo svojo 
nalogo. 
Sklep je bil sprejet soglasno s 6 glasovi ZA. 
 
K 4. točki: 
 
Generalni sekretar je na kratko povzel poročilo Komisije za usposabljanje. Po kratki razpravi, v kateri je Žbogar predlagal, da 
IO v bodoče na dnevni red seje IO uvrsti točko, ki bo govorila o vsebini usposabljanj, ki jih izvaja JZS, s čimer so se vsi člani 
IO strinjali, je predsedujoči dal na glasovanje naslednji sklep: 
 
Sklep IO 10720/10: 
IO se je seznanil  s poročilom Komisije za usposabljanje JZS in nanj ni imel pripomb. 
Sklep je bil sprejet soglasno s 6 glasovi ZA. 
 
 



 

K 5. točki: 

Kratek uvod je podal generalni sekretar. Povedal je, da je bilo ugotovljeno, da je pri pripravi jadralnih programov pri 
izračunu stroškov priprav reprezentanc posameznih mladinskih jadralnih razredov prišlo do napake. V novem predlogu so 
bile napake so bile odpravljene in nov predlog je bil predstavljen v gradivu. 

Na podlagi razprave, v kateri so sodelovali vsi člani, je predsedujoči predlagal v sprejem naslednji sklep: 

Sklep IO 10720/11: 

IO zadolži Marjana Matevljiča, da skupaj z generalnim sekretarjem do naslednje seje pripravita poenostavljen sistem 
financiranja priprav mladinskih reprezentanc in predlog višine financiranja.  
Sklep je bil sprejet soglasno s 6 glasovi ZA. 
 
Generalni sekretar je v nadaljevanju točke opozoril člane IO, da je iz novega programa dela jadralca Liama Orla, ki ga je 
Strokovni svet JZS potrdil, razvidno, da je zamenjal jadralni razred. Sedaj jadra v razredu Laser Standard. V Pravilih za 
izvrševanje finančnega načrta JZS je določeno, da se pogodbe sklenejo z ekipami, ki že imajo zagotovljen nastop na OI Tokio 
2020 in kandidati, ki se še lahko uvrstijo na OI. Status kandidata je Liam Orel z menjavo jadralnega razreda tako izgubil, zato  
 je prosim IO, da mu da navodila glede nadaljnjega izvrševanja sklenjene tripartitne pogodbe. 
 
Po kratki razpravi, v kateri so sodelovali vsi člani IO, je predsedujoči dal na glasovanje naslednji sklep: 
 
Sklep IO 10720/12: 
Tripartitna pogodba z Liamom Orlom se prekine. Na podlagi predloženih poročil za priprave za del sezone, ko se je 
pripravljal za osvojitev norme na OI v razredu Finn, se naredi obračun za že prejeta finančna sredstva. 
Sklep je bil sprejet soglasno s 6 glasovi ZA. 
   
K 6. točki: 

V okviru točke razno, je IO sprejel naslednja sklepa: 

Sklep IO 10720/13: 
IO pooblašča predsedujočega, da se skupaj z generalnim sekretarjem in računovodkinjo sestane s predsednikom 
Nadzornega odbora in pregledajo zapisane domnevne pomanjkljivosti v delovanju JZS. 
Sklep je bil sprejet soglasno s 6 glasovi ZA. 
 
Sklep IO 10720/14: 
IO pooblašča Vasilija Žbogarja, da v imenu JZS podpiše sponzorsko pogodbo z zlatim sponzorjem, podjetjem Energetika 
Ljubljana. 
Sklep je bil sprejet soglasno s 6 glasovi ZA. 
 

 
Seja se je zaključila ob 19:15. 
 
 
 
Zapisal: Romeo Podlogar                                                                                                                            Podpredsednik: Samo Lozej, l 
 


