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Koper, 04.03.2013 
 
 

Zapisnik korespondenčne  seje Izvršnega odbora JZS 
 

z dne 04.03.2013  
 
Prisotni člani IO, ki so glasovali : Gregor Veselko, Mitja Margon, Arman Koritnik, Uroš 
Žvan, Jani Dvoršak, Bogomir Horvat 
Ostali prisotni : Petra Zelko (generalna sekretarka) 
IO je sklepčen 
 
 
Dnevni red: 
1. Potrditev gradiva za izredno skupščino Jadralne zveze Slovenije dne 20.3.2013 
2. Statusi športnikov na podlagi Pravilnika o sestavi in delu reprezentanc Jadralne zveze 
Slovenije  
3. Razno 

 
 

K točki 1) 
 
Sklep IO/04032013/1   
Za sklicano izredno skupščino Jadralne zveze Slovenije dne 20.03.2013 se potrdi spodaj 
navedeno gradivo: 

• Vabilo na izredno skupščino s predlaganim dnevnim redom 
• Pooblastilo za izredno skupščino 
• Lista kandidatov z izjavo kandidata 
• Poročilo o porabi sredstev-finančno poročilo za leto 2012 
• Poročilo o delu za leto 2012 

Pod predlagano točko 6. dnevnega reda Izredne Skupščine se glasuje o predlaganih 
listah kandidatov. 
Sklep je sprejet. 
 
 
K točki 2) 
 
Zaradi skladnosti izvajanja sklepa IO/18022013/6 z veljavnimi pravilniki se predlaga 
naslednji sklep: 
 
Sklep IO/04032013/2 
Na podlagi 10. člena, točk 6, 2. alineja »Pravilnika o sestavi in delu reprezentanc 
Jadralne zveze Slovenije« IO JZS podeli status »reprezentant« iz 8. člena 
»Pravilnika o financiranju reprezentanc« naslednjim športnikom, ki imajo veljavno 
kategorizacijo OKS svetovni, mednarodni ali perspektivni razred v olimpijskih 



jadralnih razredih, jadralnem razredu Soling, mladinskih in prehodnih jadralnih 
razredih ter razredu Optimist: 
 
v olimpijskih razredih: 
1. Vasilij Žbogar – razred Finn 
2. Tina Mrak – razred 470 ženske 
3. Veronika Macarol – razred 470 ženske 
4. Žan Luka Zelko – razred Laser Standard 
5. Uroš Kraševac – razred Laser Standard 
6. Kim Pletikos – razred Laser Radial 
 
v neolimpijskih članskih razredih: 
1. Boštjan Antončič – razred Soling 
2. Gennadi Strakh – razred Soling 
3. Mitja Nevečny – razred Soling 
 
v prehodnih mladinskih razredih in razredu Optimist: 
1. Marko Radman – Laser 4.7 
2. Maks Vrščaj – Laser Radial 
3. Medved Jure – Laser Radial 
4. Mara Turin – razred Optimist 
5. Martin Peternelj – razred Optimist 
6. Liam Orel – razred Optimist 
 
Priprave in nastopi imenovanih reprezentantov navedeni v programih, ki so jih 
športniki oddali na osnovi 23.člena »Pravilnika o financiranju reprezentanc« se v 
obdobju do 30.4.2013 smatrajo kot uradne priprave in nastopi reprezentantov v 
smislu 15. člena  »Pravilnika o financiranju reprezentanc«. 
 
Zgornja meja financiranja priprav in nastopov reprezentantov v tem obdobju je 
omejena s sklepom IO/18022013/6. 
Sklep je sprejet. 
 
Status reprezentant se ne podeli športnikom s kategorizacijo svetovni, mednarodni 
ali perspektivni razred, ki ne trenirajo aktivno, ki so poškodovani, ki niso oddali 
programa ter v vseh članskih neolimpijskih razredi, ki do konca meseca aprila 
nimajo na sporedu EP ali SP oziroma niso opredeljeni v letnem programu dela JZS, 
ki ga je sprejela skupščina. 
 
 
K točki 3) 
 
3/1 
Da se zagotovi skladnost nastopov športnikov, ki nastopajo v več jadralnih razredih, 
predvsem sočasno v mladinskem ali prehodnem in članskem razredu ali olimpijskem in 
neolimpijskem se predlaga sprejetje naslednjega sklepa: 
 
Sklep IO/04032013/3   
Razveljavi se 3. in 4. točka 11. člena pravilnika Pravilnika o financiranju reprezentanc. 
Sklep je sprejet. 
 



 
3/2 
Zaradi zagotavljanja pravočasnih prijav na evropska in svetovna prvenstva, kjer se 
športniki ne morejo prijaviti sami in so roki določeni do 30.4.2013 se predlaga sprejem 
naslednjega sklepa: 
 
Sklep IO/04032013/4 
Generalna sekretarka se zadolži, da številčno prijavi reprezentance na vsa evropska in 
svetovna prvenstva vključena v letni program dela na katera se tekmovalci ne morejo 
prijaviti individualno in so roki določeni do 30.4.2013. 
 
Na vse preostale regate se tekmovalci prijavljajo sami in jim bo startnina, če imajo 
dodeljen status reprezentant povrnjena v okvirih sklepa IO/18022013/6. 
Sklep je sprejet. 
 
 
 
3/3 
 
Sklep IO/04032013/5   
V skladu s 5. členom PRAVILNIKA O REGISTRACIJAH IN PRESTOPIH 
TEKMOVALCEV  ostane verifikacijska taksa za registracijo (verifikacijo) športnikov v letu 
2013 nespremenjena - 10,00€ za registriranega(verificiranega) športnika.  
 
3/4 
 
Sklep IO/04032013/6 
Potrdi se koledar regat  ( verzija V6-27.02.2013) za leto 2013.  
 
Kriterijska regata Laser Europa Cup Koper 2013 se potrdi kot kriterijska regata za 
sestavo reprezentanc v  razredih Laser, Radial in 4.7. Preostale regate in način 
točkovanja, ki bodo štele za kriterij se bodo potrdile do 8.3.2013.  
Do 8.3.2013 se določijo kriterijske regate in način točkovanja za sestavo reprezentanc 
tudi v ostalih razredih. 
Sklep je sprejet. 
 
 
 
 
Generalna sekretarka                           Predsednik  
 Petra Zelko l..r.                               Gregor Veselko l.r. 
 
 
 
 
 
          


