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V skladu z 22. in 25. členom Statuta JZS je Izvršni odbor JZS na svoji seji dne 28.06.2010 sprejel in 
na seji 26.09.2013 spremenil in dopolnil naslednji 

 

Pravilnik o delu Strokovnega sveta za vrhunski šport 

Jadralne zveze Slovenije  
 

1. člen 
 
Strokovni svet za vrhunski šport (v nadaljevanju SSVŠ) pri Jadralni zvezi Slovenije (v nadaljevanju 
JZS)  je stalni strokovni organ Izvršnega odbora JZS in mu za svoje delo odgovarja. Izvršni odbor 
imenuje predsednika in člane SSVŠ. SSVŠ sestavljajo najmanj trije ali največ 5 članov skupaj s 
predsednikom. 
   

2. člen 
 
SSVŠ skupaj s Strokovnim svetom za mladinsko jadranje (SSMJ) načrtuje strategijo programa JZS in 
vodi strokovno delo s področja tekmovalnega jadranja. Svoj programa dela planira letno in v okviru 
olimpijskega cikla. 
 
SSVŠ je dolžan skrbeti za sestavo, pripravo in nastope članskih državnih reprezentanc in mladinskih 
reprezentanc v olimpijskih jadralnih razredih. 
 
SSVŠ je dolžen skrbeti za doseganje čim boljših tekmovalnih rezultatov v skladu s programom in 
usmeritvami JZS. 
 

3. člen 
 
S tem pravilnikom SSVŠ opredeli svoje glavne naloge, način dela na sejah (poslovnik) ter 
opredeljujeta odnose in način dela s klubi, reprezentanti in drugimi organi Jadralne zveze. 
 

4. člen 
 
SSVŠ se sestajata po potrebi, praviloma pa pred vsako sejo Izvršnega odbora JZS. Seje sklicuje 
predsednik, v njegovi odsotnosti pa namestnik po pooblastilu predsednika. Seje so v izjemnih primerih 
lahko telefonske - korespondenčne, sklepi pa se potrdijo na naslednji seji. Na sejah je lahko prisoten 
generalni sekretar JZS. Vabila, gradiva in zapisnike se pošiljajo v elektronski obliki, za arhiv skrbi 
generalni sekretar JZS. 
 

5. člen 
 
Naloge SSVŠ so:  
 
• določitev kriterijev za izbiro reprezentančnih jadralnih posadk, 
• določitev števila jadralnih posadk, ki zastopajo državno reprezentanco, 
• izbor in imenovanje vodij oziroma spremljevalcev reprezentanc, 
• izbor in imenovanje trenerjev reprezentanc, 
• priprava letnega programa državnih reprezentanc, 
• izdajanje soglasij za nastope na najpomembnejših mednarodnih regatah (SP, EP, regate 

svetovnega pokala,  regate Eurosaf Champion Cup in regate grade 1 v regatnem dvobo-
jevanju),  

• izvršnemu odboru JZS predlga način financiranja državnih reprezentanc,  



–  

• izbira in koordinacija dela s strokovnjaki z drugih področji, ki lahko pripomorejo k čim 
boljšim jadralnim rezultatom,  

• spremljanje državnih, izbirnih in mednarodnih regat (SP, EP, regate svetovnega pokala,  
regate Eurosaf Champion Series in regate grade 1 v regatnem dvobojevanju), 

• spremljanje dela, priprav in nastopov reprezentantov in reprezentančnih kandidatov doma in 
v tujini  

• skrb za pripravo in izvedbo olimpijskega programa in programa Sredozemskih iger 
• določitev mladinskih prehodnih razredov (skupaj s SSMJ),  
• priprava letnih in cikličnih poročil o delu državnih reprezentanc,  
• imenovanje delegatov za državna prvenstva in domače kriterijske regate 
 

6. člen 
 
SSVŠ najkasneje do konca tekočega leta obvešča jadralne klube, reprezentante ter potencialne 
reprezentančne kandidate o kriterijih za izbiro državnih reprezentanc in načinu financiranja 
predvidenih reprezentančnih nastopov v naslednji jadralni sezoni. 
 

7. člen 
 
SSVŠ je sklepčen če je prisotnih več kot polovica članov. Na sejah odloča z večino glasov navzočih 
članov. V primeru neodločenega glasovanja, prevlada glas predsedujočega. Zapisnike s sklepi 
najkasneje v roku 8 dni dostavlja svojim članom. Sklepe SSVŠ generalni sekretar objavlja na spletni 
strani JZS.  
 

8. člen 
 
To uradno prečiščeno besedilo dopolnjenega in spremenjenega pravilnika je bilo sprejeto na seji 
Izvršnega odbora JZS dne 26.09.2013 in prične veljati naslednji dan po sprejetju. 
 
 
Predsednik 
 
Aljoša Tomaž   


