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NORMATIVI PORABE SREDSTEV JADRALNE ZVEZE SLOVENIJE 
(Čistopis) 

 
1. člen 

 
Normativi določajo maksimalno porabo upoštevajoč sprejet finančni okvir javnih sredstev in drugih 
prihodkov Zevze, zajetih v letnih programih dela. Če se med letom po posamezni »panogi jadranja«, po 
posameznem jadralnem razredu, znotraj združenj jadralnih razredov, ali znotraj posameznih Svetov 
Zveze, zagotovijo dodatna sponzorska sredstva, se lahko, po predhodnem soglasju IO JZS, s tem 
pravilnikom predisana poraba s poveča skladno z namembnostjo prejetih sredtev. 
 
OBSEG KRITJA STROŠKOV NA TEKMOVANJIH 
 

2. člen 
Na tekmovanjih Zveza članom reprezentanc praviloma zagotavlja kritje: 

1. stroškov nastanitve, 
2. stroškov prehrane, 
3. stroškov prevoza na tekmovanja z zbirnega mesta, ki ga določi vodja  reprezentance, 
4. stroškov transporta – špediterskih stroškov in najema opreme, 
5. strokovno vodenje na tekmovanjih - le mladinski in olimpijski jadralni razredi, 
6.  spremljevalni čoln - le mladinski in olimpijski jadralni razredi 
7. uradna oblačila reprezentance JZS, 
8. nezgodno zavarovanje v času priprav in nastopov reprezentance. 

Zunaj programa reprezentančnih nastopov športnikom, ki se vključujejo v delo reprezentanc zagotavlja  

9. sodelovanje s selektorjem oziroma trenerji reprezentanc 
10. športno medicinsko kontrolo - olimpijski jadralni razredi člani; 
11. strokovno programiran program treninga - olimpijski jadralni razredi člani; 
12. meritve - spremljanje psihofizične pripravljenosti - olimpijski jadralni razredi člani; 
13.  sodelovanje fizioterapevta v primeru poškodb - olimpijski jadralni razredi člani; 
14. sodelovanje psihologa na področju psihološke priprave- olimpijski jadralni razredi člani; 
15. dodatno športno opremo v primeru podpisa posebnih dogovorov z opremljevalci. 

 
3. člen 

Ad 1 – NASTANITEV  
Praviloma Zveza celotni reprezentanci  zagotavlja nočitev v hotelih kategorije tri zvezdice. 

V primeru drugačnih aranžmajev Zveza krije stroške nastanitve na podlagi predloženih računov, vendar 
po osebi na dan, največ do višine vrednosti dnevnice za državo reprezentančnega nastopa. 

V primeru potovanja s trajektom Zveza krije stoške trajektnih vozovnic in spanje članov reprezentance v 
notranjih kabinah. 
 
Ad 2 – PREHRANA  
Praviloma se članom reprezentanc zagotavlja nastanitve s polpenzionom (zajtrk - večerja). Za  kritje 
preostalih stroškov prehrane se priznava 33% dnevnice za državo reprezentančnega nastopa. 
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V primeru  nastanitev brez vključene prehrane ali le z zajtrkom se za kritje stroškov prehrane 
priznava 60% dnevnice za državo reprezentančnega nastopa. 
 
Kadar je v okviru nastanitve zagotovljena celotna prehrana (polni penzion), se za kritje preostalih 
stroškov prehrane prizna 12% dnevnice za državo reprezentančnega nastopa. 
 
AD 3 – STROŠKI PREVOZA  
Za izvedbo reprezentančnih programov praviloma zagotavljajo prevozna sredtva člani JZS. Članu JZS, 
ki zagotovlj prevozno sredtvo se za prevoz oseb in vleko čolna z jadrnicami povrne: 
 
a) cestnine, parkirnine in druge takse do višine predloženih računov; 
b) 50% zakonsko predpisane kilometrine, pri čemer se prizna dodatek na osnovo: 

 • 10% za prevoz jadrnice Optimist ali jadralne deske, 
 • 20% za prevoz jadrnice Laser ali podobne jadrnice (enoseda) in spremljevalnega čolna, 

• 30% za prevoz jadrnice Finn, 470, 49er, 29er ali podobne jadrnice in spremljevalnega čolna, 
 • 50% za prevoz jadrnic s fiksno kobilico.; 

c) druge potrebne vozovnice do višine predloženih računov. 
 
V primeru, ko Zveza zagotovi vozilo ali v primeru najema vozila, se namesto predpisane kilometrine 
povrne stroške do višine predloženih računov za gorivo. 
 
AD 4 – OSTALI TRANSPORTNI IN PREVOZNI STROŠKI - NAJEM OPREME 

• V primeru letalskih prevozov in najemanja vozil v državah drugih celin je Generalni sekretar JZS 
dolžan preiskati trg in poiskati najugodnejšo praviloma najcenejšo ponudbo. 

• V primeru cestnega, ladijskega ali letalskega transporta opreme na druge celine je Generlani 
sekretar JZS dolžan poiskati oziroma preveriti ponudbe in oddati ali odobriti naročilo 
naugodneješemu praviloma najcenejšemu ponudniku – špediterju ali drugi orgamizaciji, ki 
opravlja transport. 

• Transpot opreme se lahko naroči le v primeru, ko ponudbe za najem opreme v kraju, kjer se 
odvijajo reprezentančne aktivnosti, presegajo transportne stroške, oziroma se stroške transporta 
na podlagi predloženih računov ti priznajo le do višine ponudbe za najem opreme. 

• Znotraj Evrope Zveza odobri kritje prevoznih stroškov do letališč, stroške letalskih vozovnic in 
najema vozil v kraju, kjer se odvija reprezentančna aktivnost, po predloženih računih samo do 
višine prevoznih stroškov, ki bi jih sicer bila dolžna Zveza poravnati v primeru obračuna 
kilometrin in cestnin pod alinemi a, b, c in d. 

 
 
AD 5 - STROKOVNO VODENJE NA TEKMOVANJIH  
Članu JZS pripada za imenovanega trenerja za čas reprezentančnih aktivnosti dotacija v bruto  
znesku 120,00 € na dan.Za imenovanega spremljevalca ali vodjo poti v bruto znesku 25,00 € na  
dan. 
 
AD 6 – SPREMLJEVALNA PLOVILA ZA POTREBE STROKOVNEGA KADRA 
 
Članu JZS , ki je za izvajanje reprezentančnih aktivnosti zagotovil – posodil plovilo se za čas uradnega 
termina tekmovanja ali priprav, se prizna nadomestilo v višini 50 €/dan. Gorivo za spremljevalno plovilo 
v času trajanja reprezentančnih aktivnosti se financira do višine predloženih računov. 
 
V primerih, ko se plovilo transportira na druge celine, je član JZS upravičen do nadomestila za čas poti. 
O višini nadometila glede na čas trajanja transporta se pogodi Genralni sekretar JZS. 
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Skupni strošek transporta, nadomestila za čas poti in nadomestila za čas uradnega termina tekmovanja 
po prejšnjem odstavku ne sme presegati ponudb najemnih plovil v kraju tekomavanja oziroma se lahko 
krije le do maksimalne vrednosti 120 €/dan za čas izvajanja reprezentančnih aktivnosti v kraju 
tekmovanja. 
 
AD7 - URADNA OBLAČILA REPREZENTANCE JZS 
Na podlagi sprejetega finančnega programa Generalni sekretar JZS zbere ponudbe zainteresiranih 
ponudnikov in predlaga IO JZS uradnega dobavitelja za oblačila reprezentanc JZS. Do uradnih oblačil 
reprezentance JZS so upravičeni le športniki s statusom »reprezentant« in uradno strokovno osebje 
reprezentanc imenovano s strani SSVS IO JZS oziroma IO JZS. 
 
 
AD8 - NEZGODNO ZAVAROVANJE  
IO JZS sklene z naugodnejšem ponudnikom storitvr nezgodno zavarovanje reprezentantov in članov 
reprezentanc za čas reprezentančnih aktivnosti. 
 
DELO REPREZENTANTOV ZUNAJ TEKMOVALNEGA PROGRAMA 

4. člen 
AD9 - SODELOVANJE S SELEKTORJEM OZIROMA TRENERJEM REPREZENTANC 
 
Obseg nadomestil za selektorja oziroma za reprezenzančne terenerje na prelog SSVŠ določi IO JZS . Pri 
vrednotenju višine nadomestila se upošteva   število reprezentantov in športnikov, vključenih  v 
programe dela reprezentančnih aktivnosti izven tekomavalnega programa  in  dosežene reultate.   
 
AD10, AD11, AD12, AD13, AD14 – SPREMLJAJOČI PROGRAMI  
 
S strokovnim osebjem, izvajalci spremljajočih programov reprezentanc,  

• strokovno programiran program treninga , meritve psihofizične pripravljenosti, 
• spremljanje treninga, 
• sodelovanje fizioterapevta, 
• sodelovanje strokovnjaka na področju psihološke priprave, 

ki so praviloma zunanji sodelavci, se po predhodnem zbiranju ponudb, ki ga izvede SSVŠ IO JZS in 
izboru najugodnejših ponudnikov sklepa letne pogodbe z možnostjo podaljšanja. 
 

5. člen 
Računi izdani v EU morajo biti izdani na Jadralno zvezo Slovenije, vključno z davčno številko in 
drugimi potrebnimi podatki. Le izjemoma so lahko računi izdani na drugega upravičenca. Vrednosti 
nadomestil so navedene v bruto zneskih. 

6. člen 
Zveza ne krije naslednjih stroškov: 
• stroškov, ki niso nujno potrebni za udeležbo in nastop na tekmovanju, 
• stroškov, ki niso nastali na samem tekmovanju ali na poti na ali z njega, 
• denarnih kazni zaradi kršitev cestnoprometnih in drugih predpisov. 
 
Kontrolo obračunov stroškov vrši Generalni sekretar JZS. V primeru nesoglašanja z odločitvijo, poda 
dokončno odločitev Strokovni svet za vrhunski šport IO JZS. 
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7. člen 
Ti normativi so bili sprejeti na seji IO JZS dne 26.4.2012 in spremenjeni na podlagi sklepa 
IO/28062013/7 z dne 28.06.2013.  
 
 
 
Generalni sekretar      Predsednik Jadralne zveze Slovenije 
Romeo Podlogar       Aljoša Tomaž 


