
Z A P I S N I K 
 

9. seje Izvršnega odbora Jadralne zveze Slovenije, ki je bila v petek 23. marca 2007 ob 18:00 uri v 
prostorih Jadralne zveze Slovenije v Kopru. 

 

Prisotni: 

• člani IO: Stanislav Žbogar, Srečo Jadek, Uroš Žvan, Viljem Orel, Milan Morgan, David 
Antončič, Miran Trontelj 

• člani organov: Ivan Štravs (SS), Bojan Gale 

 

Izostanek je opravičila Katja Krasko. 

 

Predsednik Jadralne zveze Slovenije g. Stanislav Žbogar je pozdravil vse prisotne in predlagal 
naslednji dnevni red: 

1. Ugotovitev sklepčnosti 
2. Pregled ter potrditev zapisnika in sklepov prejšnje seje 
3. Določitev verifikacijske takse za leto 2007 in uskladitev pravilnikov zaradi prehoda na EUR 
4. Sprejem pravilnikov o izobraževanju 
5. Pogodbe s športniki 
6. Priprave na Skupščino JZS 
7. Včlanitev novih klubov v JZS in pregled ter morebitno črtanje članstva starih 
8. Razno 
 

K 1. točki 

Od devetih članov Izvršnega odbora je na seji prisotnih sedem članov. Skladno z 21. členom 
Statuta JZS je Izvršni odbor sklepčen in lahko nadaljuje delo.  

 

K 2. točki 

Bojan Gale je na kratko preletel sklepe 8. seje Izvršnega odbora. 

Stanislav Žbogar je še enkrat predstavil in pojasnil sistem ter pravičnost kirterijev za nastop na OI.  

SKLEP: Zapisnik 8. seje Izvršnega odbora se sprejme.  

 

K 3. točki 

Predlog uskladive spremembe višine verifikacije takse ter ostalih pravilnikov zaradi prehoda na 
Evro so člani dobili pisno 

Miran Trontelj je opozoril da s pobiranjem verifikacijske takse, zveza prevzema tudi odgovornost 
za morebitne poškode teh tekmovalcev na regatah. 

SKLEP: Verifikacijska taksa za leto 2007 znaša 10 EUR/verificiranega tekmovalca. 

SKLEP: Sprejme se predlagani predlog sprememb Pravilnika o reklamiranju kot sledi:  



 
Jadrnice Točka 2.2. – letna 

pristojbina za 
reklamiranje 

Točka 2.3.1. –pristojbina 
za reklamiranje na 
posamezni regati 

Jadralne deske in jadrnice do skupne dolžine 4,99 m 0 EUR 0 EUR 
Jadrnice dolžine od 5,00 m do 7,80 m 45,00 EUR 10,00 EUR 
Jadrnice dolžine od 7,81 m do 12,00 m 90,00 EUR 20,00 EUR 
Jadrnice dolžine od 12,01 m do 16,00 m 180,00 EUR 40,00 EUR 
Jadrnice preko 16,01 m 360,00 EUR 80,00 EUR 

 

Srečo Jadek je predlagal, da v primeru kršenja pravilnikov, osebe ki kršijo pravilnik ter njihove 
matične klube prijavimo disciplinskemu sodniku. Vse klube se obvesti, da se bodo na regatah 
strogo kontrolirale reklame in verifikacije. 

SKLEP: Sprejmejo se predlagane spremembe Pravilnika Zbora sodnikov kot sledi: 
Točka 6.1b se spremeni, tako da hotel B kategorije postane hotel *** (tri zvezdice). Nadomestila 
za sodnike pod točko 6.1c se spremenijo v: sodnika: 25,00 EUR; nacionalnega sodnika: 50 EUR; 
mednarodnega sodnika: 75 EUR. 
Pristojbine iz toče 7.1 se vskladi z zneski v evrih in sicer 500,00 SIT se nadomesti z 2,00 EUR in 
5.000,00 SIT se nadomesti z 20,00 EUR. 

SKLEP: Sprejme se predlagana sprememba 5. člena Normativov porabe sredstev JZS, ki se glasi: 
Za kritje stroškov fizičnih priprav je reprezentant upravičen do povračila v višini 80 EUR bruto na 
mesec.  

SKLEP: Sprejmejo se predlagane spremembe 12. člena Pravilnika o financiranju državnih 
reprezentantov v jadranju, ki se glasi: 

Olimpijski razredi 
Tekmovalcu, ki v olimpijskem jadralnem razredu osvoji medalijo na spodaj navedenih prvenstvih, 
pripada za dosežen rezultat denarna nagrada v višini: 

 Olimpijske 
igre 

Svetovno 
prvenstvo 

Evropsko 
prvenstvo 

Mladinsko 
svetovno 
prvenstvo 

Mladinsko 
evropsko 
prvenstvo 

1. mesto 10.000 EUR 5.000 EUR 4.000 EUR 1.000 EUR 800 EUR

2. mesto 8.000 EUR 4.000 EUR 3.000 EUR 800 EUR 600 EUR

3. mesto 6.000 EUR 3.000 EUR 2.000 EUR 600 EUR 400 EUR

 

Neolimpijski razredi 
Tekmovalcu, ki v neolimpijskem jadralnem razredu osvoji medalijo na spodaj navedenih 
prvenstvih, pripada za dosežen rezultat denarna nagrada v višini: 

 Svetovno 
prvenstvo 

Evropsko 
prvenstvo 

Mladinsko 
svetovno 
prvenstvo 

Mladinsko 
evropsko 
prvenstvo 

1. mesto 1.000 EUR 800 EUR 800 EUR 600 EUR 

2. mesto 800 EUR 600 EUR 600 EUR 400 EUR 

3. mesto 600 EUR 400 EUR 400 EUR 200 EUR 

 

V jadralnih razredih (olimpijskih in neolimpijskih), kjer v isti posadki nastopa skupaj več 
športnikov, prejme vsak športnik, član posadke 75% vrednosti nagrade. 



Trener športnika ali posadke - prejemnika medalje prejme denarno nagrado v višini 50% vrednosti 
nagrade. 
 
Morebitno plačilo davka in drugih tovrstnih dajatev v zvezi z nagradami je v skladu z zakonskimi 
določili obveznost prejemnika nagrade. 
 

SKLEP: Štartnina na kriterijskih regatah za razred optimist in mladinske razrede lahko znaša 
največ 5 EUR/dan regate na tekmovalca. 

SKLEP: Število sofinanciranih tekmovalcev s strani JZS v letu 2007 na kriterijskih regatah v 
tujini bo 19. Sofinanciranih bo prvih 13 dečkov in najboljših 6 deklic. Klubom se v obliki pavšala 
povrnejo stroški prevoza in bivanja. Izračunani pavšal za leto 2007 znaša: 25 EUR na tekmovalca 
na dan + sorazmerni del stroškov prevoza (Zadar 35 EUR na tekmovalca, Kostrena in Pula 12 
EUR na tekmovalca). 

 

K 4. točki 

Pravilnike o izobraževanju so člani prejeli pisno. Podane in sprejete so bile naslednje spremembe 
in pripombe: 

- V točki III je potrebno popraviti navedbo v »član kluba, ki je član JZS«. 

- Predlagano literaturo je potrebno dopolniti s svežimi izdajami 

SKLEP: Sprejme se predlagane Pravilnike o izobraževanju s predlaganimi spremembami.  

 

K 5. točki 

Stanislav Žbogar je predstavil dve varianti pogodbe, ki bi jo podpisali z vrhunskimi športniki.  

Razvila se je razprava o vsebini pogodbe. 

Srečo Jadek: sama pogodba bo napisana v dobrobit vseh pogodbenih strank. V pogodbi morajo 
biti podrobneje opredeljene pravice in obveznosti zveze, matičnega kluba in vrhunskega športnika, 
ki ga zveza financira. Za morebitne kršitve bi morale biti naštete tudi sankcije.  

SKLEP: Pooblasti se Jadek Sreča, da pravno pregleda in uskladi pogodbo z željami JZS.  

 

K 6. točki 

SKLEP: Skupščina JZS bo v petek 20. aprila 2007 ob 18:00 uri v Kopru. 

SKLEP: Na Skupščini se bo volilo nadomestnega člana IO, pregledalo poročila in o njih 
razpravljalo. Poročila organov Izvršnega odbora se vključijo v poročilo o delovanju zveze. 

 

K 7. točki 

SKLEP: Vsem, klubom, ki niso plačali članarine se pošlje opomin. V primeru, da članarine ne 
bodo poravnali do 15. aprila, jih bo IO JZS na prvi naslednji seji črtal iz članstva JZS. 

Naslednji klubi so podali vso zahtevano dokumentacijo za sprejem v JZS: 
- Društvo ljubiteljev starih bark Piran 
- Jadralni klub Optimist Ljubljana 
- Republika Yachting Club Izola 
- Jadralno društvo Event Yachting Club Pirniče 
- Jadralni klub Prepih Ajdovščina 
- Jadralni klub Vihar Velenje 



SKLEP: Omenjene klube se sprejme v članstvo JZS 

 

K 8. točki 

Ivan Štravs je predstavil problem delovanja Strokovnega sveta. Mitja Margon je sam podal 
odstopno izjavo, Igor Žerjal pa se že kar nekaj časa ni javil. 

SKLEP: Mitja Margon in Igor Žerjal nista več člana Strokovnega sveta za vrhunski šport.  

SKLEP: Predsednik Sveta za mladinsko jadranje Janez Mrak je imenovan za člana Strokovnega 
sveta za vrhunski šport. 

 

Bojan Gale je predstavil pravilnik o varovanju osebnih podatkov. 

SKLEP: Pravilnik o varovanju osebnih podatkov se sprejme. 

 

Seja IO je bila končana ob 21:30 uri. 

 

 

 Zapisal Predsednik  

 Bojan Gale Stanislav Žbogar  
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