
 
ZAPISNIK 

 
1. seje SSMJ - JZS, ki je potekala v prostorih JK Jadro Koper dne 27.04.2013 s pričetkom ob 18 uri. 
 
Prisotni člani SSMJ: Jure Orel, Dušan Vrščaj, Samo Semelbauer, Matjaž Musa 
Odsotni člani SSMJ : Jure Žbogar 
Ostali prisotni: Gorazd Fras (JK Izola) 
 
Dnevni red: 
1.       Izvolitev predsednika SSMJ 
2.       Potrditev pravilnika o delu SSMJ 
3.       Pregled in potrditev predvidenih reprezentačnih nastopov za razred Optimist in prehodne mladinske razrede v 
letu 2013 
4.       Ovrednotenje reprezentančnih nastopov za leto 2013 in priprava predloga za IO JZS 
5.       Razno  
 
ad 1. Izvolitev predsednika SSMJ 
 
SKLEP SSMJ 27042013/1 
a)Za predsednika SSMJ se imenuje Jureta Orla.  
b)Za namestnika predsednika Samo Semelbauer. 
 
ZA a) sklep glasujejo 3 člani SSMJ. Jure Orel vzdržan. 
ZA b) sklep glasujejo 3 člani SSMJ. Samo Semelbauer vzdržan. 
 
 
ad. 2. Potrditev pravilnika o delu SSMJ 
 
SSMJ pregleda predlog pravilnika o delu SSMJ. Predlog pravilnika s popravki, ki so bili soglasno sprejeti, se potrdi. 
Čistopis pripravi Dušan Vrščaj.  
 
SKLEP SSMJ 27042013/2 
Pravilnik o delu SSMJ s popravki se sprejme in predlaga IO JZS v dokončno potrditev. 
 
Predlog pravilnika je priloga zapisnika. 
 
ad. 3. Pregled in potrditev predvidenih reprezentačnih nastopov za razred Optimist in prehodne mladinske 

razrede v letu 2013 
 
SSMJ je pregledal obseg predvidenih reprezentančnih nastopov. Ugotavlja, da v mladinskih prehodnih razredih 
nastopa majhno število jadralcev. V bodoče, bo v sodelovanju z ostalimi organi in člani JZS, nujno potrebno najti 
način, za povečanje števila le teh. Glede na to, da niso bili oddani vsi programi, je nastop na nekaterih prvenstvih 
vprašljiv (npr. Eurosaf Youth), V vsakem primeru, daje SSMJ soglasje za nastope na prvenstvih vsem jadralcem, ki se 
bodo uvrstili v državno reprezentanco. Prav tako, se soglasje za nastop na prvenstvih, daje vsem ostalim jadralcem, v 
kolikor dobijo možnost nastopa na prvenstvu (kvote po državah). Predlagani sklep velja, za jadralce v prehodnih 
mladinskih razredih v mladinski konkurenci. 
 
SKLEP SSMJ 27042013/3: 
SSMJ daje soglasje za nastope na prvenstvih vsem jadralcem, ki se bodo uvrstili v državno reprezentanco. Prav tako, 
se soglasje za nastop na prvenstvih, daje vsem ostalim jadralcem, v kolikor dobijo možnost nastopa na prvenstvu 
(kvote po državah). 
 

 

 

 

 



 
ad. 4. Ovrednotenje reprezentančnih nastopov za leto 2013 in priprava predloga za IO JZS 
 
Na podlagi prispelih programov, poizvedovanja pri članih JZS, tehtnem pregledu stroškovnikov za nastope 
reprezentanc, je SSMJ sprejel okvirni finančni program oz. način financiranja razreda Optimist in prehodnih razredov 
JZS. Prav tako, SSMJ predlaga dodatna financiranja po razredih, na podlagi kategorizacij Perspektivni športnik po 
posameznih jadralnih razredih. 
 
SKLEP SSMJ 27042013/4: 
SSMJ predlaga naslednji način financiranja po razredih : 
 
- razred Optimist priprave in nastop na EP (Balaton): 12.500 EUR 
  EP Balaton :  29.06.-07.07.2013 
- razred Optimist priprave in nastop na SP (Trofeo Rizzotti, Gardsko jezero): 13.500 EUR 
  SP Lago di Garda : 15.-25.07.3013 
- dodatno priprave jadralci razred Optimist perspektivni razred : 5.000 EUR/jadralec (šest jadralcev) 
  Jadralci v razredu Optimist s statusom perspektivnega športnika : Mara Turin JK Izola, Liam Orel-                
  Martin Peternelj-Tjaša Milivojevič JK Jadro Koper, Klemen Semelbauer JK Pirat, Taš Kolman JK Burja 
- V razredu Optimist se za jadralce, ki so nastopili na najmanj treh izbirnih regatah v tekočem letu, nakaže       
   dotacija članom JZS v višini 300 EUR/jadralec 
 
- Razred Laser 4.7 priprave in nastop 4-ih jadralcev EP+SP : 8.500  EUR 
  EP+SP Balaton : 06.-13.07.2013 
- Dodatno priprave jadralci razred Laser 4.7 perspektivni razred : 5.000 EUR/jadralec (en jadralec) 
  Jadralec s statusom perspektivnega športnika v razredu Laser 4.7 : Marko Radman JK Izola 
 
- Razred Laser Radial mladinci priprave in nastop na EP (Split-CRO) dva jadralca : 3.800 EUR 
  EP  Youth Split CRO : 24.06.-01.07.2013 
- Razred Laser Radial nastop in priprave ISAF Youth SP (ena posadka) : 3.500 EUR 
  ISAF  Youth SP Ciper : 13.-20.07.2013 
- Razred Laser Radial člansko EP in SP (Irska) dva jadralca : 9.000 EUR 
  EP+SP Irska : 30.08.-06.09.2013 
- Razred laser Radial mladinci priprave in nastop na SP (Oman) en jadralec :  5.200 EUR 
  SP Youth Oman : 27.12.2013-03.01.2014 
- Dodatno priprave jadralci razred Laser Radial perspektivni razred : 2.000 EUR/jadralec (dva  jadralca)                                                     
  Jadralci s statusom perspektivnega športnika v razredu Laser Radial : Maks Vrščaj WSC Črnomelj,                                                               
  Jure Medved BD Ranca 
 
- Razred 29er nastop in priprave ISAF Youth SP (ena posadka) : 5.700 EUR 
  ISAF  Youth SP Ciper : 13.-20.07.2013 
- Razred 29er Nastop in priprave SP danska (dve posadki) : 12.500 EUR 
  SP Danska : 26.07.-02.08.2013 
- Dodatno priprave jadralci razred 29er perspektivni razred : 3.000 EUR/jadralec (dva jadralca)  
  Jadralca s statusom perspektivnega športnika v razredu 29er : Peter Lin Janežič-Lea Dora Janežič MIPC                                 
  
- Razred Windsurf slalom nastop mladinsko SP (Jan Kosmina) : 3.500 EUR 
   SP slalom mladinsko Cesme Turčija : 01.-06.07.2013 
 
- Mladinske Olimpijske igre 2014 – kvalifikacija SP Byte C2 (dva jadralca) : 9.000 EUR 
  MOI 2014 kvalifikacije ZDA : 24.-28.08.2013 
V zgoraj naveden obseg sredstev so vključena tudi s sklepom IO 18022013/6 že dodeljena sredstva. 
Skupni znesek predvidenih sredstev : 144.300 EUR 
Za vsa s sklepi SSMJ 27042013/4 odobrena sredstva posadkam in reprezentancam, se izplačila izvršijo na podlagi 
oddanih obračunov, v skladu z normativi porabe sredstev JZS. Obračunom morajo biti priložena tudi poročila trenerja 
oziroma vodje poti. Sredstva se lahko nakažejo tudi kot akontacija za priprave in nastope, pod pogojem, da se po 
končanih aktivnostih najkasneje v 8-ih dneh obračuni dostavijo na JZS. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 



 
 
 

ad 5 Razno 
 
V Portorožu dne 09.03.2013 je SRO soglasno sprejel sklep o točkovanju za kriterijsko lestvico v razredu Optimist, ki 
se glasi :  

- V kolikor se izpelje 5 kriterijskih regat, se za sestavo reprezentance upoštevajo 4 najboljši rezultati 
- V kolikor se izpelje 4 kriterijske regate, se za sestavo reprezentance upoštevajo 3 najboljši rezultati 
- V kolikor se izpelje 3 kriterijske regate, se za sestavo reprezentance upoštevajo vse izpeljane regate  

 
SKLEP SSMJ 27042013/5 
Potrdi se sklep SRO z dne 09.03.2013 
 
Sklep je sprejet soglasno. 
 
SSMJ predlaga IO JZS, da v Normativih porabe sredstev spremeni naslednje postavke za Mlade upe (razred optimist) 
Nadomestilo za trenerja se s sedanjih 70 EUR/dan poviša na 100 EUR/dan. Doda se nadomestilo za vodjo poti v višini 
50 EUR/dan. Glede na veliko število reprezentantov v razredu optimist, odgovornost trenerja in vodje poti, je do sedaj 
veljavna tarifa neskladna z omenjenim. Prosimo IO JZS, da upošteva navedeno in potrdi predlog o spremembi 
Normativov porabe sredstev. 
 
SKLEP SSMJ 27042013/6 
SSMJ predlaga IO JZS, da v Normativih porabe sredstev spremeni naslednje postavke za Mlade upe (razred optimist) 
Nadomestilo za trenerja se s sedanjih 70 EUR/dan poviša na 100 EUR/dan. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 
 
 
 
Seja se zaključi ob 21:00. 
 
 
 zapisal: predsednik SSMJ: 
 Jure Orel Jure Orel 


