VSEM ČLANOM IN FUNKCIONARJEM JADRALNE ZVEZE SLOVENIJE

ODSTOP S FUNKCIJE PREDSEDNIKA JADRALNE ZVEZE SLOVENIJE

Podpisani Aljoša Tomaž NEPREKLICNO odstopam s položaja predsednika Jadralne zveze
Slovenije, na katerega sem bil v svojem tretjem mandatu izvoljen na Skupščini Jadralne zveze
Slovenije dne 20.12.2008.
S položaja odstopam iz osebnih razlogov.
Najprej bi se rad zahvalil vsem članom in funkcionarjem JZS, ki so v preteklih 7 letih in dveh
mesecih, neuradno pa celo več kot 9 letih, prispevali k postavitvi in uresničevanju novega
koncepta razvoja zveze ter njeni finančni sanaciji.
Ob tem ne morem mimo dejstva, da je zavedanje, zlasti v dveh »vodilnih« klubih, da JZS ni
samo »zveza klubov«, ampak predvsem institucija, ki ima tako po Zakonu o športu kot tudi
nacionalnem programu razvoja športa vlogo in dolžnost poskrbeti za priprave in nastope
reprezentanc, izobraževanje in licenciranje ter organizacijo in razvoj Nacionalne panožne
športne šole, majhno. Naj ob svojem slovesu še enkrat opozorim, da za ta namen pridobivamo
javna, na temelju pozitivne zgodbe, pa tudi sponzorska sredstva.
Menim, da je ravno odsotnost izvajanja te vloge JZS zaradi stalnih »napadov«, ki so se začeli
na 9. seji prejšnjega IO, razlog za zaostanek v razvoju jadralnega športa. Na skupščini soglasno
sprejeti koncept je bil plod delavnic, usklajevanja in številnih razgovorov, tudi z OKS ter s
sedanjim predsednikom Strokovnega sveta in glavnim trenerjem še pred imenovanjem na ta
položaj. Zato me preseneča, da smo prišli od ideje o ustanovitvi jadralne akademije (tudi po
vzoru Irske), do tega, da se mu zdi NPŠŠ danes škodljiva.
Navkljub vsemu temu pa nam je v JZS uspelo zagotoviti izvajanje njej imanentnih funkcij (med
katerimi so nekatere še v začetni fazi razvoja, posebej NPŠŠ), zagotoviti klubom podporo pri
financiranju v razredu optimist, zagotoviti stabilno financiranje reprezentančnih trenerjev
(kljub na zadnji skupščini izraženim pozivom po prekinitvi pogodb), ki daje vzpodbudne
rezultate, uspeli pa smo tudi na razpisu za sofinanciranje trenerjev v okviru NPŠŠ. Dobro deluje
sodniška organizacija in v okviru svoje avtonomije Sekcija za velike jadrnice. JZS smo uspeli
zagotoviti potrebna osnovna sredstva za njeno delovanje, nadaljnji razvoj je začrtan v okviru
Nacionalnega panožnega športnega centra. Pri tem smo s planom za letošnje leto nadgradili
sistem financiranja priprav za mladinske kategorije. Na temelju profesionalnih odnosov je JZS
v preteklih letih uspelo zagotoviti dokaj stabilno bazo sponzorjev, poskrbeli smo za dostojno
obeleževanje uspehov naših jadralcev in jubileja JZS.
Ni moj namen raziskovati, ali so vzroki za izražen pogled dveh klubov v nepripravljenosti
sprejemanja in dojemanja smeri razvoja, ki mu sledijo najuspešnejše panoge doma in po svetu,
ali v občutku ogroženosti ali v večkrat jasno izraženih ciljih po organizaciji lastnih, klubskih
centrov, ki bodo »prodajali« usluge JZS in drugim. Tudi ne verjamem, da je razlog v nezaupanju
v sposobnosti vodje NPŠŠ (to bi bil, če ne bi bilo rezultatov, najmanjši problem), tudi ne v

»neubogljivem« sekretarju, vsebini »žvižgaških pisem« ali Facebook komentarjih, ki
spodkopavajo integriteto JZS, a preprosto mi zdravje, pa tudi s tem povezana volja, ne
dopuščajo nadaljevanja sedanjega mandata.
Zato skladno s statutom prosim najstarejšega podpredsednika, da skliče sejo IO JZS, le ta pa
Skupščino JZS za zagotovitev možnosti polnega delovanja JZS.
Kako pomembno in koristno je skupno delo v JZS, smo najbolje videli v obdobju epidemije
koronavirusa, še bolj pa bo potrebno v prihodnjem obdobju, ko bo zelo težko brez potrebne
vizije in pozitivne zgodbe zagotoviti potrebna finančna sredstva.

Hvala za razumevanje, morda pa smo v teh letih storili tudi kaj dobrega!

Ljubljana, 21. maj 2020
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