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Zapisnik 21. seje IO JZS z dne 24.8.2020 

 

21. seja Izvršnega odbora JZS je potekala dne 24.8.2020 v prostorih JZS, Obala 6b, Portorož, s 
pričetkom ob 16:08 uri. 
 
Prisotni člani: Samo Lozej (predsedujoči), Tomaž Virnik, Karmen Pahor, Marjan Matevljič, Sebastjan 
Šik in Damijan Vuk.  Šik in Vuk sta na seji sodelovala po telefonu. 
 
Svojo odsotnost je opravičil Vasilij Žbogar. 
 
Ostali: Eldina Domazet (PR JZS) in Romeo Podlogar (generalni sekretar). 
 

Predsedujoči je navzoče vprašal, če imajo kakšne predloge za dopolnitev dnevnega reda, ki so ga 
prejeli. Ker predloga ni bilo, je predsedujoči predlagal v sprejem naslednji dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 20. seje IO 
2. Obravnava predloga Poslovnika IO JZS 
3. Obravnava predloga Poslovnika Skupščine JZS 
4. Obravnava Poročila o delu JZS za leto 2019 
5. Sklic 33. Skupščine JZS in potrditev dokumentacije za skupščino 
6. Obravnava predloga sprememb sistema financiranja priprav mladinskih reprezentanc  
7. Volitve predsednika World Sailing – obravnava predloga za nominacijo 
8. Obravnava prošnje JK Pirat Portorož 
9. Poročilo o sestanku s predsednikom Nadzornega odbora JZS 
10. Razno 

 
Dnevni red je bil soglasno sprejet. 

K 1. točki: 

Predsedujoči je člane vprašal ali imajo kakšno pripombo  na zapisnik 20.seje. Ker pripomb ni bilo, je 
na glasovanje dal naslednji sklep: 

Sklep IO 240820/1: 
IO potrjuje zapisnik 20. seje IO. 
Sklep je bil sprejet soglasno s 6 glasovi ZA. 

K 2. točki: 
 
Predsedujoči je povedal, da je bil poslovnik za seje IO  pripravljen v sodelovanju s podjetjem  NEBRA, 
ki ima izredno veliko izkušen na tem področju. Odprl je razpravo.  
 
Ker so se vsi strinjali, da je poslovnik dobro pripravljen in niso imeli pripomb, je predsedujoči dal na 
glasovanje naslednji sklep: 
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Sklep IO 240820/2: 
IO sprejema predloženi Poslovnik o delu IO JZS. 
Sklep je bil sprejet soglasno s 6 glasovi ZA. 

K 3. točki: 
 
Predsedujoči je članom na kratko predstavil Poslovnik za delo Skupščine JZS. Poslovnik se bo članom 
JZS predlagal v obravnavo in sprejem na prihajajoči skupščini. V razpravi ni bilo nobenih pripomb ali 
predlogov na predstavljen akt. 
 
Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji sklep: 
 
Sklep IO 240820/3: 
IO potrjuje, da je predložen Poslovnik o delu Skupščine JZS primeren za obravnavo in sprejem na 
33.Skupščini JZS. 
Sklep je bil sprejet soglasno s 6 glasovi ZA. 
 
K 4. točki: 
 
Predsedujoči je pozval generalnega sekretarja, da predstavi  predloženo poročilo o delu JZS v 
preteklem letu. Po kratki predstavitvi, je predsedujoči odprl razpravo. V razpravi so sodelovali vsi 
navzoči. V razpravi so bile pripombe na predloge, ki jih je v svojem poročilu zapisala Disciplinska 
komisija. Člani so se strinjali, da poročilo o delu ni namenjeno zapisu kakršnih koli predlogov in se 
izvzamejo iz poročila, bo pa IO o zapisanih predlogih Disciplinske komisije  razpravljal na prvi 
naslednji seji, na katero bo povabljen tudi predsednik Disciplinske komisije. V nadaljevanju razprave 
so se člani strinjali, da se v poročilu omeni tudi zelo uspešno organizacijo mladinskega svetovnega 
prvenstva v razredu 470. 
 
Po končani razpravi je predsedujoči dal na glasovanje naslednji sklep: 
 
Sklep IO 240820/4: 
IO sprejema pripravljeno Poročilo o delu JZS za leto 2019, s tem, da se iz njega izvzame predloge 
skupščini in doda uspešna soorganizacija lanskega mladinskega svetovnega prvenstva v razredu 470.  
Sklep je bil sprejet soglasno s 6 glasovi ZA. 
 
 
K 5. točki: 

Predsedujoči je na uvodu povedal, da se je v skladu z dogovori iz razprave na prejšnji seji IO, sestal s 
podjetjem NEBRA, ki ima velike izkušnje na področju pripravljanja splošnih aktov podjetij in vodenju 
njihovih skupščin. V gradivu so člani prejeli ponudbo podjetja, ki vključuje vodenje skupščine in 
izdelavo zapisnika.  

Ker člani na predloženo ponudbo niso imeli nobenih pripomb, je predsedujoči dal na glasovanje 
naslednji sklep: 
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Sklep IO 240820/5: 
IO pooblašča podpredsednika Sama Lozeja, da sprejme predloženo ponudbo podjetja NEBRA za 
pripravo splošnih aktov in vodenje 33. Skupščine JZS. 
Sklep je bil sprejet soglasno s 6 glasovi ZA. 
 

V nadaljevanju 5. točke je IO v skladu s 13. členom Statuta JZS obravnaval pripravljen Seznam glasov 
članov JZS za odločanje na 33. Skupščini JZS.  

Ker na pripravljen seznam ni bilo pripomb, je predsedujoči dal na glasovanje naslednji sklep: 

Sklep IO 240820/6: 
IO potrjuje predložen Seznam glasov članov JZS za odločanje na seji 33. Skupščine JZS. 
Sklep je bil sprejet soglasno s 6 glasovi ZA. 
 

Generalni sekretar je člane obvestil, da do začetka seje ni na JZS prišla nobena kandidatura za volitve 
predsednika JZS. Prišle so samo tri kandidature za nadomestne člane IO. Za zagotovitev nadaljnjega 
dela JZS je Virnik predlagal, da IO predlaga za predsednika sedanjega podpredsednika Sama Lozeja. S 
predlogom so se strinjali vsi prisotni. Po premisleku je Samo Lozej pristal na kandidaturo. 

Virnik je predsedujočemu predlagal , da da na glasovanje naslednji sklep: 

Sklep 240820/7: 
IO JZS Skupščini JZS za preostali mandat tega IO za predsednika JZS predlaga Sama Lozeja.  
Sklep je bil sprejet soglasno s 6 glasovi ZA. 

V nadaljevanju so člani na podlagi 12. člena Statuta sprejeli še sklep o obliki sklica 33. skupščine: 

Sklep 240820/8: 
Vabilo članom JZS za 33. Skupščino JZS se pošlje po elektronski pošti. 
Sklep je bil sprejet soglasno s 6 glasovi ZA. 

K 6. točki: 

Matevljič in generalni sekretar sta v skladu z zadolžitvijo s prejšnje seje IO pripravila predlog 
sprememb Pravil za izvrševanje finančnega načrta JZS – Pogodb in jadralnih programov za leto 2020. 
Predlagane spremembe so se nanašale predvsem na financiranje priprav mladinskih reprezentanc v 
tujini.  

Na podlagi prejetega pisma predsednika strokovnega sveta JZS  Žbogarja z dne 9.7.2020, so člani 
razpravljali tudi o načinu pomoči ženski posadki 470 pri  nakupu opreme, saj je njihova jadrnice po 
prestavitvi OI ostala na Japonskem. V zvezi z nakupom opreme so svoje probleme že v preteklosti 
izrazile tudi ostale članske ekipe, s katerimi so bile sklenjene tripartitne pogodbe o kritju stroškov 
priprav in nastopov v letošnjem letu. Generalni sekretar je po posvetu s podpredsednikom Lozejem 
pripravil predlog sprememb Pravil o izvrševanju finančnega načrta za letošnje leto in sicer v poglavju 
Izvrševanje pogodb s kandidati za OI Tokio. Predlog določa, da v letu 2020, izjemoma, zaradi 
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odpovedi večjih tekmovanj, kot opravičen strošek iz tripartitne pogodbe šteje tudi nakup opreme 
(jadrnice, jadra in ostala oprema za jadrnico) v višini do največ 20% pogodbene vrednosti. 

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji sklep: 

Sklep IO 240820/9: 
IO sprejema predlagane spremembe Pravil za izvrševanje finančnega načrta JZS- pogodb in jadralnih 
programov za leto 2020. 
Sklep je bil sprejet soglasno s 6 glasovi ZA. 

V nadaljevanju točke so člani obravnavali tudi predlog predsednika strokovnega sveta JZS Žbogarja, 
ki ga je le ta poslal tik pred seje po e-pošti in sicer, da se Liamu Orlu pogodba, ki se je s sklepom IO na 
prejšnji seji prekinila, ne prekine, kljub temu, da Liam spremenil jadralni razred.   

Na podlagi razprave, v kateri so sodelovali vsi prisotni, se je izoblikoval sklep, ki ga je predsedujoči 
dal na glasovanje: 

Sklep IO 240820/10: 
Sklep o prekinitvi tripartitne pogodbe z Liamom Orlom ostaja v veljavi. Zaradi situacije s COVID-19, 
posledica česar je v velikem delu tudi Orlova menjava jadralnega razreda, se pokrije stroške Liama 
Orlu za nedavne priprave v razredu Laser Standard v Splitu in stroške njegovega nastopa na članskem 
evropskem prvenstvu v razredu Laser Standard na Poljskem. 
Sklep je bil sprejet soglasno s 6 glasovi ZA. 

K 7. točki: 

Generalni sekretar je člane seznanil s prejetimi prošnjami za podporo za kandidaturo za 
podpredsednika krovne mednarodne organizacije World Sailing in predlogom predsednika 
Strokovnega sveta Žbogarja, da se podpre kandidatura Luca Devotija. 

Predsedujoči je po kratki razpravi dal na glasovanje naslednji sklep: 

Sklep IO 240820/11: 
IO pooblašča generalnega sekretarja, da v imenu JZS predlaga Luca Devotija za podpredsednika 
krovne organizacije World Sailing. 
Sklep je bil sprejet soglasno s 6 glasovi ZA. 

 

K 8. točki: 

IO je prejel pisno prošnjo JK Pirat Portorož za finančno podporo pri organizaciji evropskega prvenstva 
razreda Optimist. Predsedujoči je odprl razpravo. Že v uvodu je Matevljič povedal, da o prošnji zaradi 
konflikta interesov ne bo razpravljal. Razpravljali so ostali prisotni.  

Na podlagi razprave je predsedujoči dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: 

Sklep IO 240820/12: 
Zaradi COVID-19 so odpadlo praktično vsa svetovna in tudi nekatera evropska mladinska in članska 
prvenstva v mladinskih in članskih olimpijskih razredov. S tem se je tudi zmanjšala možnost 
oglaševanje sponzorjev JZS na pomembnih mednarodnih tekmovanjih. Da se nadoknadi predstavitev 
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sponzorjev JZS na velikih tekmovanjih, bo JZS eden od pokroviteljev evropskega prvenstva v razredu 
Optimist, ki ga bo kot glavni organizator organiziral JK Pirat Portorož. Za dobro predstavitev 
sponzorjev JZS na tem prvenstvu, tudi podelitev pred panojem sponzorjev JZS, bo JZS v obliki 
dotacije JK Pirat Portorož po končanem prvenstvu nakazala 5.000, EUR. 
Sklep je bil sprejet s 4 glasovali ZA, dva člana pa sta se zaradi konflikta interesov VZDRŽALA.  
 
V zvezi z Evropskim Prvenstvom v razredu Optimist so člani razpravljali tudi o številu reprezentantov 
Slovenije na prvenstvu. Kot domačinu Sloveniji pripada 14 nastopov, IODA pa je ponudila tudi 
dodatnih 6 mest, kar tudi predstavlja dvakratnih mest, ki so bila ponujena vsem prijavljenim 
evropskim državam. Ker je bil glede izvedbe prijav na prvenstvo do sedaj Strokovni svet neodziven, je 
na podlagi razprave predsedujoči dal na glasovanje naslednji sklep: 
 
Sklep IO 240820/13: 
IO pooblašča generalnega sekretarja, da na prvenstvo prijavi 20 slovenskih jadralcev. 
Sklep je bil sprejet soglasno s 6 glasovi ZA. 
 
K 9. točki: 

Predsedujoči je članom poročal, da se je z generalnim sekretar sestal s predsednikom Nadzornega 
odbora. Na sestanku se je dogovoril, da bo IO oblikoval delovno skupino, ki bo do konca letošnjega 
leta pripravila rešitve in odpravila morebitne pomanjkljivosti v vodenju poslovne dokumentacije JZS.  

Predsedujoči je po kratki razpravi predlagal v sprejem naslednji sklep: 

Sklep IO 240820/14: 
IO imenuje komisijo v sestavi Samo Lozej, Vilijem Orel, Sebastjan Šik in Romeo Podlogar, ki skupaj s 
pooblaščeno računovodkinjo JZS,  pregleda pravila in izvajanje vodenja poslovne dokumentacije. 
Komisija mora do konca leta 2020 pripraviti rešitve za odpravo morebitnih pomanjkljivosti v vodenju 
poslovne dokumentacije JZS.  
Sklep je bil sprejet soglasno s 6 glasovi ZA. 
 

K 10. točki: 

Pod točko razno je generalni sekretar povedal, da je dosedanji administrator spletnega strežnika in 
spletne strani JZS prejemal plačilo preko študentskega servisa. Ker se je s 1. julijem zaposlil, mu je 
študentski status prenehal. Administrator je izrazil željo, da ga JZS razbremeni tega dela. Do takrat 
predlaga, da se mu, dokler JZS ne najde primerne zamenjave, plača delo preko podjetja iPRO d.o.o. v 
višini dosedanjega bruto stroška, ki je znašal 119,00 EUR. 

Po kratki razpravi, je predsedujoči predlagal v sprejem naslednji sklep: 

Sklep IO 240420/15: 
S podjetjem iPRO d.o.o. se sklene pogodba o vzdrževanju spletnega strežnika in spletne strani JZS v 
višini mesečnega pavšala 119,00 EUR za obdobje od 1.7.2020 do preklica z odpovednim rokom 15 
dni. 
Sklep je bil sprejet soglasno s 6 glasovi ZA. 
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Seja se je zaključila ob 17:34. 
 
 
 
Zapisal: Romeo Podlogar                                                                             Podpredsednik: Samo Lozej, l.r. 
 


