
 

 
Kopališko nabrežje 5 
6000 Koper  
Slovenija 
 

Telefon:  +386 40 240 818 

E-mail:  info@jadralna-zveza.si 
Internet:  www.jadralna-zveza.si 

SREBRNI POKROVITELJ 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

!!  Obiščite nas v svetovnem spletu - www.jadralna-zveza.si  !!! 

Koper, 15/11/2013 

Zapisnik 5. seje IO JZS,  
 

s pričetkom 15.11.2013 ob 17:30 uri v prostorih JK Burja v Izoli 

 

 

Prisotni:  Aljoša Tomaž, Stanislav Žbogar, Jure Orel, Borut Verderber, Tomaž Virnik  
Ostali prisotni: Dušan Puh (do 2. točke dnevnega reda), Branko Brčin (od 2. točke dnevnega 
reda), Petra Zelko 
Ostali člani IO JZS so se opravičili. 
Od devetih članov IO JZS, je na seji prisotnih pet članov. IO JZS je sklepčen. 
 
Predsednik Jadralne zveze Slovenije Aljoša Tomaž pozdravi prisotne in predlaga naslednji 
dnevni red: 
1.  

Pregled in potrditev zapisnika 4.seje IO JZS in korespondenčnih sej IO JZS z dne 16.10- 
17.10.2013   ter 17.10.2013.  

 2. 
         Imenovanje SS VŠ  
3. 
       Finančno pregled ( 1-9 2013), seznanitev z zapisnikom nadzora FŠO- namenska poraba sredstev              
4. 
        Razprava o konceptu financiranja vrhunskih športnikov v letu 2014   
5. 
        Predlog sprememb in dopolnitev pogodb  za vrhunske športnike financirane v letu 2014 
6.  
        Razno  
        6.1 Informacija o oddanih programih JZS na FŠO »Javni razpis FŠO za sofinanciranje v letu 2014  
        6.2 Financiranje stroškov udeležbe na konferenci ISAF in ILCA 
        6.3 Problematika veljavnega pravilnika JZS o registracijah in prestopih tekmovalcev 

 
Predlaga se dopolnitev dnevnega reda pod točko Razno: 
6.4 Status disciplinskih prijav 
6.5 Status prodaje OS JZS gumijasti čoln z motorjem 
 
Dnevni red je soglasno potrjen z dopolnitvijo točke 6.4 
 

K točki 1 

priloge: 
k tč 1_1._ Zapisnik nep 4.seja IO JZS_26092013(3).pdf 
k tč 1_2._ Zapisnik nep. kor.seja  IO 16.10.2013 do 17.pdf 



k tč 1_3._Zapisnik nep. kor.seja  IO 17.10.2013.pdf 
 

 

Sklep IO/15112013/1  

Potrdi se zapisnik 4.seje IO, korespondenčne seje IO z dne 16.10.do 17.10.2013, 
korespondenčne seje z  dne 17.10.2013. 

Sklep je sprejet.  

 
K točki 2 

Predsednik pozove prisotne, da se izrečejo o predlaganem sklepu, oziroma ali podajo 
drugačen predlog od predlaganega. 
 
Med razpravo Dušan Puh poda svoj odstop z mesta predsednika SS VŠ. 
 
Ob razpravi in podanih predlogih se izoblikuje predlog, ki ga predsednik da na glasovanje. 
 
Sklep IO/15112013/2  

Imenuje se SS VŠ v sestavi : 
Stanislav Žbogar 
Tomaž Čopi 
Karlo Hmeljak 
Člani SS VŠ  sami izberejo predsednika SS VŠ. 
V primeru potrebe SS VŠ poda IO JZS predlog, za dodatne člane SS VŠ. 
 
Razreši se predsednik SS VŠ Dušan Puh in član SS VŠ Uroš Žvan.   

Sklep je sprejet.  

 

K točki 3 

priloge: 
k tč 3_1._ Zapisnik D1-12-011_kontrolni pregled 16.10.2013.pdf 
k tč 3_2. _Zapisnik D2-12-078_kontrolni pregled 16.10.2013.pdf 
k tč 3_3._ el sporočilo_Kontrolni pregled FŠO.pdf  
 
 

Seznanitveni sklep IO/15112013/1  

IO JZS je seznanjen zapisniki kontrolnega pregleda FŠO z dne 16.10.2013  

 
 
Sklep IO/15112013/3  

IO JZS se seznani z okvirnim zneskom neporavnanih obveznosti in zneskom še planiranih 
prilivov do konca leta 2013. 
Skladno z delno še neizvršenim sklepom Sklep IO/10052013/6 , vezanim na sklep SSMJ 7042013/4- 
četrta alineja, je potrebno zagotoviti dodatna sredstva. 
Vsi člani IO JZS si bodo prizadevali pridobiti dodatna sponzorska ali donatorska sredstva.  

Sklep je sprejet.  
 

K točki 4 

 
Razprava o konceptu financiranja vrhunskih športnikov v letu 2014  



Predlogi:  
1.) selekcionirati in racionalizirati priprave in nastope 
2.) ukinitev normativov JZS,  
3.) priprava različnih pogodb za financiranje vrhunskih športnikov 
4.) določiti financiranje-kritja stroškov nastopov športnikov,ki se na podlagi kriterijev uvrstijo v 
reprezentanco (brez kategorizacije OKS-vrhunski športnik) 
5.) določiti sistem financiranja v primeru razpada posadke v dvosedih 
6.) v pogodbah pri mladoletnih osebah izvzeti mladoletne osebe/Pogodba 
7.) reprezentančna oblačila – določiti količino in dobavitelja    
 
 

K točki 5 

priloge: 
k tč 5-1._Osnutek-vzorec pogodbe JZS-VŠ 2014.docx 
 

Sklep IO/15112013/4  

Potrdi se  vzorec pogodbe, ki je priloga k točki 5 “Pogodbo o sofinanciranju jadralskega 
programa vrhunskega športnika s kategorizacijo OKS - št.VŠ 0xx-2014”, za sofinanciranje 
programov vrhunskih športnikov z individualnimi programi za članske nastope in priprave v 
leto 2014.  
Priloga k pogodbi je pregled upravičenih stroškov sofinanciranja programa po pogodbi. 
Stanislav Žbogar in Jure Orel pripravita še ostale vzorce pogodb (optimisti in prehodni 
mladinski razredi za vrhunske športnike).   

Sklep je sprejet.  
 

K točki 6 

6.1 

Na razpis fundacije za šport smo za sofinanciranje programa JZS 2014, prijavili 8 
programov: 
D1 dejavnost vrhunskega športa - programi reprezentanc 
D2 dejavnost športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport - 
programi reprezentanc 
D3 dejavnost interesne športne vzgoje otrok in mladine… - tečaji jadranja za otroke in 
mladino 
D3 dejavnost interesne športne vzgoje otrok in mladine… - redna športna vadba 
D3 športna rekreacija - množično športna rekreativna prireditev 
D4 drugi programi –  sofinanciranje vodij projektov 
RR raziskovanje in razvoj – nakup tehnološke opreme 
RR raziskovanje in razvoj - strokovna podpora v sodelovanju z OKS 
 

Seznanitveni sklep IO/15112013/2  

IO JZS je seznanjen s programi oddanimi na FŠO- Javni razpis Fundacije za šport za 
sofinanciranje športnih dejavnosti , raziskovanja in razvoja športa v letu 2014.  

 

6.2 

Sklep IO/15112013/5  

Konference ILCA se bo udeležil Romeo Podlogar. Sofinancirajo se stroški letalskega prevoza in 
namestitve za udeležbo na ILCA konferenci v mesecu novembru 2013. 

Sklep je sprejet.  

 



 

6.3 
Zahtevanii vnos podatov za vrednotenje NPŠZ po merilih in metodoligiji novih pravil, namreč 
zahtevajo prijavo registriranih športnikov za prihodnje leto (za leto 2014),  najkasneje do 
15.12.2013. 

 

Sklep IO/15112013/6 

Do sprejetja sprememb in dopolnitev pravilnika: »Pravilnik o registracijah in prestopih 
tekmovalcev«, se izvajanje le tega začasno zamrzne. 
Pozove se člane JZS k oddaji zahtevkov za registracije ali podaljšanje registracij športnikov 
za leto 2014. Rok za oddajo zahtevkov je 01.12.2013.  
Za vse, ki bodo do roka (1.12.2013) posredovali zahtevke, znaša registracijska taksa 10,00 € 
za  tekmovalca. Na podlagi prijavljenega števila tekmovalcev, JZS izda članu/društvu račun, 
za plačilo registracijskih taks.  
Registracijska taksa za prejete zahtevke po 1.12.2013, znaša 50,00 € za tekmovalca. Za 
tekmovalce, ki se v register vpisujejo prvič je cena 10,00 €. 
Zahtevki za registracije se z zahtevanimi podatki pošljejo na  info@jadralna-zveza.si. 

Sklep je sprejet.  

 

6.4 

Sklep IO/15112013/7 

Pozove se disciplinskega sodnika k urgentni obravnavi prijavljenih disciplinskih postopkov 

Sklep je sprejet.  

 

6.5 

Na OS JZS (gumijasti čoln z motorjem) ki je predmet prodaje, je bil odtujen vplinjač. 
 

Sklep IO/15112013/8 

JK Ljubljana, ki je prejel račun za nakup OS v znesku 2.601,00 €, se za vrednost vplinjača 
izda dobropis.  

Sklep je sprejet.  

 
 
generalna sekretarka Petra Zelko                                                     predsednik JZS  Aljoša Tomaž  


