Kopališko nabrežje 5
6000 Koper
Slovenija
Telefon: +386 40 240 818
E-mail:
info@jadralna-zveza.si
Internet: www.jadralna-zveza.si

Koper, 27/09/2013

Zapisnik 4. seje IO JZS,
s pričetkom 26.09.2013 ob 18:00 uri v prostorih JK Burja v Izoli

Prisotni: Aljoša Tomaž, Stanislav Žbogar, Uroš Žvan, Jure Orel, Borut Verderber
Ostali prisotni: Dušan Puh, Petra Zelko
Ostali člani IO JZS so se opravičili.
Od devetih članov IO JZS, se seje udeležilo pet članov. IO JZS je sklepčen.
Predsednik Jadralne zveze Slovenije Aljoša Tomaž pozdravi prisotne in predlaga naslednji
dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika 3.seje IO JZS in korespondenčne seje IO JZS z dne
27.8.2013.
2. Poročila in pregled zapisnikov SSMJ; pregled porabe sredstev za nastope in priprave
na mladinskih prvenstvih
3. Poročila in pregled zapisnikov SSVŠ; pregled porabe sredstev za nastope in priprave
na članskih prvenstvih
4. Delitev sredstev po pogodbah D3-13-157 in D3-13-158 sklenjenih s FŠO (šole
jadranja)
5. Potrditev in financiranje nastopa na SP laser/Oman
6. Razno
Pod točko razno se predlaga potrditev, uveljavitev dveh že pripravljenih pravilnikov;
Pravilnik o delu SSVŠ JZS in Pravilnik o delu SSMJ JZS.
Dnevni red je potrjen z dopolnitvijo pod točko razno.
K točki 1
priloge:
k tč 1_1._Zapisnik nepotrjen 03.seja IO 28062013.pdf
k tč 1_2._Zapisnik nepotrjen kor seja IO 27082013.pdf
Sklep IO/26092013/1
Potrdi se zapisnik 3.seje IO in korespondenčne seje IO z dne 27.do 28.8.2013.
K točki 2
priloge:
k tč 2 in 3_Obračuni 2013 pregled 23.9.2013(3).pdf
k tč 2 in 3_Poraba tekmovaleci_prvenstva soraz.delež.pdf
k tč 2_1._3.Korespondenčna seja SSMJ 2.7.2013.pdf
k tč 2_2_4.korespondenčna seja SSMJ 11.7.2013_.pdf
!! Obiščite nas v svetovnem spletu - www.jadralna-zveza.si !!!

k tč 2_3_Zapisnik 2.seje SSMJs prilogami 23.8.2013.pdf
k tč 2_4_5.korespondenčna seja SSMJ 10.9.2013.pdf
k tč 2_5_Poročilo SSMJ_20.9.2013.pdf
Seznanitveni sklep IO/26092013/1
IO JZS se seznani s sklepi in zapisniki sej SSMJ ter s porabo sredstev za priprave in
reprezentančne nastope, ki so pod okriljem SSMJ.
Sklep IO/26092013/2
Na podlagi predloga SSMJ/sklep SSMJ 23082013/2, vezanega na financiranje
reprezentančnih nastopov, se financiranje po sklepu SSMJ 23082013/2 odobri, v skladu z
normative porabe sredstev JZS.
K točki 3
priloge:
k tč 2 in 3_Obračuni 2013 pregled 23.9.2013(3).pdf
k tč 2 in 3_Poraba tekmovaleci_prvenstva soraz.delež.pdf
k tč 3_1_Zapisnik 4. seja. SSVŠ 2.7.2013.pdf
k tč 3 _2_ Analiza sp-ep prilog. zapisnika 4.seje SSVŠ.pdf
k tč 3_3_stroskovnik prilog. k zapisniku 4. seje SSVŠ.pdf
k tč 3_4_porocilo in analiza rezultatov - sept. 13.pdf
k tč 3_5_SI Mersin 2013 - obrazec poročilo JZS.pdf
Seznanitveni sklep IO/26092013/2
IO JZS je z zapisnikom 4.seje SSVŠ bil seznanjen; seznani se s porabo sredstev za priprave in
reprezentančne nastope posadk, ki so pod okriljem SSVŠ.
Sklep IO/26092013/3
IO JZS poziva imenovana trenerja za nastop na mladinskem EP/SP radial dekleta, standard
dečki, Klavdija Pletikos in Matjaža Zelko, da v roku 10 dni posredujeta poročilo o prvenstvu
SSVŠ.
Sklep IO/26092013/4
JK Jadru Koper se dodeli dotacija v višini 1.330,00 Eur za trenerstvo; nastopi posdk SP 470
in SP mladinsko 470.
IO se seznani z dopisom posadk 470, ki so sodelovale na Sredozemskih igrah v Mersinu v
zvezi s trenerjema, njunim prisostvovanjem na jutranjih sestankih, odnosom do jadralcev in
v povezavi s čolni. IO se seznani z dopisom OKS, prejetim 22.7. v zvezi z denarjem, ki ga je
OKS v Mersinu predal Klavdiju Pletikos za jadralno reprezentanco JZS.
Sklep IO/26092013/5
Razrešita se člana SSVŠ Klavdij Pletikos in Janez Mrak.

Odmor 22.30 do 23.00 ure.

Sklep IO/26092013/6
Za čas reprezentančnega nastopa na SP Finn se tekmovalcu Gašperju Vinčec povrnejo
stroški v skladu z normative porabe sredstev JZS.

Sklep IO/26092013/7
Za posadko Tina Mrak/Veronika Macarol ostane višina sredstev za financiranje priprav v
skladu s pogodbo in financiranjem nastopa na EP in SP 470.
Neobravnavano gradivo, bo uvrščeno na prihodnjo sejo IO JZS.
K točki 4
k tč 4_1_Odločba D3-13-194.pdf
k tč 4_2_Odločba D3-13-23.pdf
Predlog sklepa o delitvi sredstev po pogodbah D3-13-157 in D3-13-158, sklenjenih med JZS in
Fundacijo za financiranje športnih organizacij v RS

Sklep IO/26092013/8
Dodeljena sredstva po pogodbah D3-13-157 in D3-13-158 v višini 11.300,00 EUR, se med klubi člani
JZS, ki so se na razpis prijavili, razdeli na podlagi sledečih parametrov :
- 1/5 skupnega zneska, se porazdeli tako, da se pri oddanih poročilih s strani izvajalcev
programa šole jadranja znesek porazdeli na število obiskovalcev le te, ter vsakemu klubu
dodeli sorazmerni delež, glede na število uporabnikov njihovega programa.
- 4/5 skupnega zneska, se porazdeli tako, da se pri oddanih poročilih s strani izvajalcev
programa šole jadranja znesek porazdeli na število obiskovalcev le te, ki so se po opravljeni
šoli jadranja, odločili vključiti v mladinski tekmovalni sistem in včlaniti v klube člane JZS.
Klub JZS, je skladno s s tem sklepom, dolžan jadralce verificirati pri JZS, v 15 dneh od
veljave tega sklepa.
- V kolikor organi JZS, ugotovijo, da so oddana poročila v neskladju z dejanskim stanjem in
bistveno odstopajo le tega, lahko JZS zahteva vračilo dodeljenih sredstev. To velja za
odstopanja nad 40% in predvsem za drugo alinejo tega sklepa.
- Pozove se klube, da do 12.10.2013 na predpisanem obrazcu za registracijo/verifikacijo
športnikov, posredujejo podatke športnikov (skladno z drugo alinejo tega sklepa) v
sekretariat JZS info@jadralna-zveza.si.

K točki 5
Sklep IO/26092013/9
Za priprave in nastop na SP laser v Omanu se imenovanima reprezentantoma Niku Pletikos
in Žan Luki Zelko, odobri financiranje vsakemu do največ 6.000 Eur, skladno z normativi
porabe sredstev JZS.
K točki 6
Sklep IO/26092013/10
Potrdi se Pravilnik o delu Strokovnega sveta za vrhunski šport JZS in Pravilnik o delu
Strokovnega sveta za mladinsko jadranje JZS.

Sklep IO/26092013/11
5. seja IO JZS bo v petek 4.10.2013 ob 18:00 uri v prostorih JK Jadro v Kopru.
Seja je bila zaključena 27.9.2013 ob 00:15
generalna sekretarka Petra Zelko l.r

predsednik JZS Aljoša Tomaž l.r

