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Zapisnik 22. seje IO JZS z dne 23.9.2020 

 

22. seja Izvršnega odbora JZS je potekala dne 23.9.2020 v sejni sobi podjetja Energetika Ljubljana, 
Verovškova ulica 63, Ljubljana, s pričetkom ob 16:13. 
 
Prisotni člani: Samo Lozej (predsednik), Tomaž Virnik, Jure Orel, Vasilij Žbogar, Karmen Pahor, 
Marjan Matevljič, Srečo Jadek in Damijan Vuk.   
 
Ostali: Eldina Domazet (PR JZS) in Romeo Podlogar (generalni sekretar). 
 

Predsedujoči je v uvodu toplo pozdravil Sreča Jadka in Jureta Orla, ki sta bila na 33. skupščini 
izvoljena za  člana Izvršnega odbora do konca mandata tega IO, do 21.12.2020. Ugotovil je, da je IO 
na seji v polni sestavi in pričel s sejo. 

Navzoče je vprašal, če imajo kakšne predloge za dopolnitev dnevnega reda, ki so ga prejeli po pošti. 
Ker predloga ni bilo, je predsedniki predlagal v sprejem naslednji dnevni red: 

 
Dnevni red 22. seje IO JZS: 

1. Potrdilo zapisnika 22. seje in seznanitev z zapisnikom 33. redne Skupščine JZS 
2. Delovanje IO JZS do konca mandata 
3. Ponovna obravnava sklepa IO v zvezi z nakupom opreme jadralcev s pogodbo 
4. Obravnava predlogov Disciplinske komisije JZS 
5. Investicije v opremo JZS 
6. Monitoring nad delom reprezentančnih trenerjev in reprezentančnih ekip s pogodbo 
7. Priprava rebalansa proračuna za leto 2020 in priprava proračuna za leto 2021 
8. Razno 

Dnevni red je bil soglasno sprejet. 

K 1. točki: 

Člani so dobili oba zapisnika v gradivu za sejo. Predsednik jih je vprašal, če imajo kakšno pripombo na 
zapisnik 22. seje IO. Ker pripomb ni bilo, je predsednik predlagal v sprejem naslednji sklep: 

Sklep IO 230920/1: 
IO potrjuje zapisnik 22. seje IO. 
Sklep je bil sprejet soglasno z 8 glasovi ZA. 

K 2. točki: 
 
Predsednik je predlagal, da se v okviru te točke obravnava naslednje: 

a. Imenovanje podpredsednika IO JZS 
b. Imenovanje svetovalke predsednika za mednarodno dejavnost 
c. Razdelitev področij dela med člani IO  
d. Načrtovanje sej IO do konca leta 
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e. Načrtovanje promocijskih dogodkov JZS  

 
 

Pod a): 
 

Predsednik je članom predlagal, da IO za podpredsednika imenuje Damijana Vuka. Vprašal je 
člane, ali imajo še kakšen svoj predlog. Ker predloga ni bilo, je predsednik dal na glasovanje 
naslednji sklep: 

 
Sklep IO 230920/2: 
IO imenuje Damijana Vuka za podpredsednika JZS. 
Sklep je bil sprejet soglasno z 8 glasovi ZA. 

 

Pod b): 

Predsednik je povedal, da v krovni jadralni organizaciji World Sailing že poteka procedura za 
volitve vodstva WS. Ker je sodelovanje oziroma delovanje JZS v teh organih zelo pomembno 
in zahteva dobro poznavanje strukture in vsebine odločanja, se je odločil, da IO predlaga, da 
se Ana Jasna Gamulin, pravnica in nekdanja odlična jadralka, ki zelo dobro pozna delovanje 
WS, saj je bila v dosedanjem mandatu WS tudi zelo aktivna članica statutarnega odbora WS, 
imenuje za svetovalko predsednika za mednarodno dejavnost. Ana Jasna Gamulin se z 
imenovanjem strinja.   

Odprl je razpravo. V razpravi so sodelovali Orel, Žbogar in predsednik. Po končani razpravi je 
predsednik dal na glasovanje naslednji sklep: 

Sklep IO 230920/3: 

IO imenuje Ano Jasno Gamulin za svetovalko predsednika JZS za mednarodno dejavnost. 
Sklep je bil sprejet soglasno z 8 glasovi ZA. 
 

Pod c): 

Predsednik je v uvodu povedal, da želi, da se določena področja dela IO porazdeli med člane 
IO. Predlagal je, da bi Jadek prevzel bolj pravne zadeve, kot je na primer priprava sprememb 
Statuta JZS, o čemur se je razpravljalo na minuli skupščini in pripravo etičnega kodeksa JZS. 
Orel bi pokrival sodelovanje s sekcijo za velike jadrnice in tudi skupaj s pravkar imenovano 
svetovalko predsednika mednarodno dejavnost. Jadek in Orel sta se s predlogom strinjala. 

V nadaljevanju je predsednik predlagali, da se strokovno okrepi tudi delo v strokovnem 
svetu. 

 

V razpravi so sodelovali vsi prisotni. Člani so največ časa razprave namenili delu strokovnega 
sveta. V okviru te točke so obravnavali tudi 6. točko tega dnevnega reda, monitoringom nad 
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delom reprezentančnih ekip in reprezentančnih trenerjev. Skupna ugotovitev je bila, da je 
potrebno poskrbeti vse potrebno, da se bodo upoštevala določila podpisanih pogodb in 
pravil JZS.  

Predsednik je po končani razpravi predlagal v sprejem naslednje sklepe: 

Sklep IO 230920/4: 
IO je na seji obravnaval problematiko monitoringa reprezentančnih jadralcev s pogodbo. IO 
poziva vse jadralce, ki uporabljajo ure Suunto, ki so last JZS,  da jih vrnejo. V primeru, da ur 
ne vrnejo do 15. oktobra, jim bo JZS za ure izstavila račun. 
IO (delavna skupina Žbogar, Jadek in generalni sekretar) bo do naslednje seje pripravil 
strategijo, kako monitoring vpeljati v sezono 2021, v katerega bodo vključeni tudi 
perspektivni mladinci.  
Sklep je bil soglasno sprejet z 8 glasovi ZA. 
 
Sklep IO 230920/5: 
IO zadolži Žbogarja, Orla in Deklevo, da se sestanejo in za IO do naslednje seje pripravijo 
predlog nadaljnjega dela Strokovnega sveta. 
Sklep je bil soglasno sprejet z 8 glasovi ZA. 
 
Sklep IO 230920/6: 
IO zadolži Vuka, Jadka in generalnega sekretarja, da do naslednje seje pripravijo predlog 
pravil za določitev pogodbenih vrednosti za članske reprezentance za leto 2021.  
Sklep je bil soglasno sprejet z 8 glasovi ZA. 
 
Pod d): 

Do konca leta se načrtuje še nekaj sej IO, datumi pa bodo določeni naknadno, skladno s 
potrebami. 

Pod e): 

Eldina Domazet je predstavila predlog PR aktivnosti JZS do konca leta. Predvidi se tiskovna 
konferenca pred ali ob otvoritvi evropskega prvenstva v razredu Optimist. Prav tako je 
predlagala, da se na tradicionalni regati dvojic naredi predstavitev sponzorjev na regati. 

Vsi dogodki so zaradi koronavirusa na nek način okrnjeni.  

Predsednik se je strinjal, da se glavni dogodek predstavitve JZS in reprezentanc veže na 
evropsko prvenstvo v Portorožu, prav tako pa se strinja, da se sponzorje povabi na Regato 
dvojic na Ljubljanici.  

O terminu Jadralec leta 2020 se bo odločilo po evropskem prvenstvu v Portorožu. 

K 3. točki: 
 
Generalni sekretar je člane IO seznanil, da je bil v času od zadnje seje s strani Fundacije za šport 
obveščen, da nakup opreme, kot so jadrnica, oprema za jadrnico, jadra, bumi, jamborji in podobno, 
niso opravičen strošek iz razpisa. Na to je bil opozorjen tudi s strani OKS-ZŠZ. 
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Na podlagi razprave je predsednik v sprejem predlagal naslednji sklep: 
 
Sklep IO 230920/7: 
IO zaradi informacije, prejete s strani Fundacije za šport in OKS-ZŠZ, da strošek jadralne opreme 
(jadrnice, jadra in ostala oprema jadrnic) ni opravičen strošek iz razpisov za leto 2020, v Pravilih za 
izvrševanje finančnega načrta JZS – pogodb in jadralnih programov za leto 2020 črta zadnji odstavek 
1. točke, ki se glasi:  

»Strošek nakupa opreme (jadrnice, jadra in ostale opreme za jadrnico) je v letu 2020 zaradi situacije 
COVID-19  in zmanjšanju števila regat izjemoma opravičen strošek do največ 20% pogodbene 
vrednosti.« 
Sklep je bil soglasno sprejet z 8 glasovi ZA. 
 
Člani so se strinjali, da bodo razmislili, kako v prihodnosti najti način pomoči pri nabavi oziroma 
zagotavljanju opreme (jadrnice in opreme za jadrnice) reprezentantom, ki bo transparenten in za vse 
enak. 
 
K 4. točki: 
 
Predsednik je seznanil člane IO, da sta se s predsednikom Disciplinske komisije dogovorila, da se v 
kratkem sestaneta in pogovorita o predlogih, ki jih je Disciplinska komisija predlagala v poročilu o 
svojem delu v letu 2019. O pogovorih bo seznanil IO na naslednji seji. 
 

K 5. točki: 

Generalni sekretar je člane seznanil, da se za kontejner, ki bo potoval v Tokio in tam služil za 
reprezentanco, še vedno zbira ponudbe izvajalcev. 

Za opremo prostora za fizične priprave v Nacionalnem panožnem jadralnem centru so bile zbrane tri 
ponudbe. Najugodnejša je v višini okoli 4.500 EUR. Sredstva za nakup so bila že upoštevane v   
letošnjem proračunu. 

Še vedno se čaka na ponudbo še enega proizvajalca nadgradnje za prikolico. Nadgradnja bo za 4 
laserja in uporabna tudi za prevoz optimistov. 

Generalni sekretar je predlagal, da se pristopi k iskanju čim boljše ponudbe še za en čoln za trenerje. 
Sedaj se dogaja, da reprezentančni trener v primeru, ko gre čoln JZS na prvenstva, ostaja brez čolna 
za izvedbo treninga na vodi. 

Člani so se strinjali, da se za čoln pridobi ponudbe, nujno pa je potrebno pripraviti pravilnik za 
uporabo čolnov JZS. Predlog pravilnika bo pripravil strokovni svet. 

K 6. točki: 
 
Predsednik je povedal, da so že s sklepom v okviru 2. točke dnevnega reda te seje določili člana Vuka 
in Jadka ter generalnega sekretarja, da bodo, ob njegovi pomoči, pripravili predlog proračuna za 
2021.  



 

Stran | 5 
 

 
K 8. točki: 

a) IO je obravnaval pismo Davida Antončiča v zvezi s financiranjem njihove ekipe v razredu 
Soling in Yngling. 

 
Predsednik je povedal, da on od sedaj naprej vodi zvezo in za nazaj ne more oziroma ne bo 
sprejemal obveznosti, ki niso bile jasno definirane. O trditvah iz pisma se bo pogovoril še s 
prejšnjim predsednikom Aljošo Tomažem. 
 

b) Orel je izpostavil problem obračuna stroškov nastopa za Nika Pletikosa na svetovnem 
prvenstvu v Avstraliji. Predlagal je, da se v obračunu Nika upošteva 1/3 strošek trenerja 
Klavdija Pletikosa. Dve tretjini stroška trenerja naj bi se plačal iz pogodbe s Kim in Lin 
Pletikos. 

 
Generalni sekretar je povedal, da je strošek trenerja za nastop na SP v Avstraliji kompletno 
poravnan s strani JZS in sicer iz tripartitne pogodbe s Kim in Lin Pletikos, ki se borita za 
nastop na OI Tokio 2020. 
 

c) Žbogar je predlagal, da se pokrijejo stroški odprave njihovih jadralcev na Europa cup v 
Avstriji. Stroški so v višini okoli 2.000 EUR. 

               
IO se je strinjal, da se v primeru, da je šlo za priprave za člansko prvenstvo v razredu Laser 
Standard, stroške pokrije JZS. 
  

Seja se je zaključila ob 19:04. 
 
 
 
Zapisal: Romeo Podlogar                                                                             Predsednik: Samo Lozej, l.r. 
 


