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Zapisnik 2. seje Izvršnega odbora JZS 
dne  10.05.2013 ob 18:00 uri  

v klubskih prostorih JK Burja Izola v Izoli 
 

 
 
 
Prisotni člani IO: Aljoša Tomaž,Gregor Veselko, Stanislav Žbogar, Arman Koritnik, Uroš Žvan, 
Jure Orel, Emil Mesarič, Tomaž Virnik, Borut Verderber 
 
Ostali prisotni : Petra Zelko, Jakica Jesih, Viljem Orel, Peter Vidmar 
 
 
Na seji je od 9ih članov IO prisotnih 9. Izvršni odbor je sklepčen.  
 
 
Predsednik Jadralne zveze Slovenije Aljoša Tomaž pozdravi prisotne in predlaga naslednji 
dnevni red: 
 

1. Pregled in potrditev zapisnika 1.seje IO JZS, pregled realizacije sklepov 
 

2. Pravilniki o financiranju, normativi porabe sredstev in pogodbe vezane na sofinanciranje                    
programov vrhunskih  športnikov (predlog pripravijio SSVŠ, SSMJ) 

 
3. Komisija za usposabljanje-predstavitev 

 
4. Sponzorske pogodbe 

 
5. Članstvo v JZS (obravnava vlog za članstvo v JZS, podpora JK Bled) 

 
Dnevni red je soglasno potrjen. 
 
 
K točki 1 
 
1/1 
Pregled in potrditev zapisnika 1. seje IO JZS 
 
Sklep IO/10052013/1  

Potrdi se zapisnik 1.seje IO z dne 12.4.2013   
Sklep je sprejet 
 
1/2 
Pregled realizacije sklepov  1.seje 
 
K sklepu IO/12042013/6: 
 
Sklep IO/10052013/2  



Takoj ko prejmemo povabilo in gradivo OKS na individualne razgovore vezane na prenovo pravil 
OKS in kriterijev za pridobitev kategorizacij, se bo imenovala skupina, ki bo pripravila stališča in 
pojasnila za vrednotenje rezultatov v jadranju ter se udeležila razgovora na OKS.  
Sklep je sprejet 
 
 
Sklepi so realizirani. 
 
K točki 2 
 
2/1 
 
Sklep IO/10052013/3 

Do prihodnje seje se pripravi Poslovnik o delu izvršnega odbora JZS. 
Sklep je sprejet 
 
Sklep IO/10052013/4 

Za vsa izplačila se do nadalnjega uporabljajo Normativi porabe sredstev JZS. 
Sklep je sprejet 
 
Sklep IO/10052013/5 

Potrdi se vsebina tripartitne pogodbe,ki je priloga temu sklepu: Pogodba o sofinanciranju 
jadralskega programa vrhunskega športnika s kategorizacijo OKS. 
Sklep je sprejet 
 
2/2 

• Seznanitev z zapisnikom 1.seje SSMJ z dne 27.4.2013: 
 
Sklep IO/10052013/6 

Na podlagi sklepa SSMJ 27042013/4,  se potrdi financiranje športnikom s statusom perspektivni 
razred v višini kot je predlagano v navedenem sklepu.  
Realiziral se bo podpis tripartitne pogodbe: vrhunski športnik – klub katerega član je vrhunski 
športnik – JZS. Na podlagi sklenjene pogodbe bo izvedeno financiranje. 
Potrdijo se reprezentančni nastopi,ki so navedeni v sklepu. Skupni znesek financiranja bo 
opravljen na podlagi obračunov v skladu z normativi porabe sredstev JZS. Reprezentančne 
nastope na EP in SP bo financirala JZS.  
 
Četrta alineja sklepa SSMJ 27042013/4 ni predmet financiranja reprezentančnih nastopov in 
vrunskih  športnikov. Vir financiranja za realizacijo sklepa bo IO določil v podrobnem finančnem 
planu za leto 2013. 
 
Iz sklepa SSMJ 27042013/4 se izloči  šestnajsta alineja. Pojasnilo:prvenstva se v letu 2013 ne 
bomo udeležili. 
 
Sklep SSMJ 27042013/6 kot predlog IO JZS bo obravnavan pri oblikovanju Normativov porabe 
sredstev,. 
Sklep je sprejet 
 
 

• Seznanitev z zapisnikom 1.seje SSVŠ z dne 30.4.2013: 
 
Sklep IO/10052013/7 

Ob pregledu zapisnika 1.seje SS VŠ se sklepi vezani na financiranje vrhunskih športnikov in 
reprezentanc  zadržijo razen prva in druga alineja sklepa SS VŠ 30042013/5, ter prva alineja 
sklepa SS VŠ 30042013/8, ki so osnova za  podpis tripartitne pogodbe: vrhunski športnik – klub 
katerega član je vrhunski športnik – JZS. Na podlagi sklenjene pogodbe bo izvedeno financiranje. 



 
Sklep SS VŠ 30042013/7 bo obravnavan ob sprejemanju podrobnega finančnega plana za leto 
2013. 
SS VŠ pripravi  nov predlog za financiranje vrhunskih športnikov po kategorizaciji OKS, ki bo 
osnova  za dodatno sklepanje pogodb. Opredeli in poda predlog financiranja reprezentančnih 
nastopov na EP in SP. Reprezentančne nastope na EP in SP bo financirala JZS. 
 

 
 
Seja je bila prekinjena ob 23.45 uri. 
Neobravnavane točke dnevnega reda se prestavijo na naslednjo sejo. 
 
Naslednja izredna.seja IO JZS bo 7. junija 2013 ob 18.uri v prostorih Fakultete za pomorstvo in 
promet ( AJK Portorož- zgradba zraven JK Pirat). 
 
Vabilo in gradivo za naslednjo sejo bo posredovano članom IO JZS najmanj 3 dni pred sejo. 
 
 
 
Legenda kratic: 
 
JZS – Jadralna zveza Slovenije 
IO- Izvršni odbor JZS 
OKS- Olimpijski komite Slovenije 
SS VŠ- Strokovni svet za vrhunski šport 
SS MJ- Strokovni svet za mladinsko jadranje  
AJK-Akademsko jadralni klub Fakultete za pomorstvo in promet 
 
Generalna sekretarka JZS                                                                        Predsednik JZS 
Petra Zelko l.r.                                                                                           Aljoša Tomaž l.r. 
(zapisnik zapisala) 


