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Zapisnik 4. seje SMJ - JZS, ki je potekala v prostorih JK Burja Izola dne 12.06.2015 s pričetkom ob 

10.45 uri.  

Prisotni člani SMJ: Jure Orel, Matjaž Musa, Jure Žbogar 
Odsotni člani SMJ : Dušan Vrščaj (obveščen o poteku in predlogih seje)  
Drugi prisotni : Gorazd Fras, Siniša Hrvatin (razgovor  z njim v času seje  po telefonu)  
 
Dnevni red:  

1. Ugotovitev trenutnega stanja v zvezi z verifikacijo nekaterih jadralcev v razredu »Optimist«  
2. Reprezentančni nastop jadralcev, ki so v letošnjem letu prestopili v JZS iz tujih jadralni zvez  
3. Predlog IO-ju za v bodoče v zvezi s primeri pod točko 2 tega zapisnika  

Ad. 1. Ugotovitev trenutnega stanja v zvezi z verifikacijo nekaterih jadralcev v razredu »Optimist«  

SKLEP SMJ 12062015/1  

Jadralci JK Izola in sicer Caterina in Elisa Sedmak ter Alessandro Mangione, do današnjega dne, še niso predložili 
generalnemu sekretarju JZS izpisnice Jadralnega kluba Čupa (ITA), za katerega so v lanskem letu nastopali, ter 
za katerega so še vedno verificirani. V kolikor do nedelje, 14.06.2015, sekretarju ne predložijo izpisnice,  v letu 
2015 ne morejo nastopiti za reprezentanco Slovenije.  
Enako kot za že omenjene jadralce, velja za Karolino Pečenko, članico Jahtnega kluba Portorož, ki je v lanskem 
letu nastopala za JK Pirat, za katerega ni bila verificirana, verificirana je bila v tujini (AUT), kjer je tudi jadrala za 
jadralni klub KYCK.  

Sklep je sprejet soglasno.  

Ad. 2. Reprezentančni nastop jadralcev, ki so v letošnjem letu prestopili v JZS  iz tujih jadralni zvez  

SKLEP SMJ 12062015/2  

Za jadralce, omenjene v 1. sklepu tega zapisnika, velja, da v kolikor do nedelje, 14.06.2015, izpolnijo zahtevane 
pogoje, lahko za reprezentanco Slovenije nastopijo, vendar samoplačniško. Za že nastale stroške (prijavnina 
ipd.), ki jih je JZS že plačala v zvezi s prvenstvi v razredu Optimist, se po uskladitvi z generalnim  sekretarjem JZS 
z društvom dotičnega jadralca, plačana sredstva povrnejo na TRR JZS najkasneje 8 dni po uradni razglasitvi 
reprezentance. Vse ostale stroške (priprave,..) se povrne po končanem prvenstvu.  
V kolikor se jadralec/ka odloči za samoplačniški nastop, mora to javiti generalnemu sekretarju JZS najkasneje do 
ponedeljka, 15.06.2015 do 12 ure.  

Sklep je bil soglasno sprejet. 

Ad. 3. Predlog IO-ju za v bodoče v zvezi s primeri pod točko 2 tega zapisnika  

SKLEP SMJ 12062015/3 

SMJ predlaga IO JZS v sprejem naslednji sklep : 
Jadralci, ne glede na razred,v katerem nastopajo, lahko pridobijo pravico nastopa za reprezentanco Slovenije 
šele po dveh polnih sezonah tekmovanja za katerikoli jadralni klub, ki je član JZS, od datuma izpolnitve vseh 
pogojev za pridobitev verifikacije JZS. Polna sezona se smatra od 01.01. do 31.12. dotičnega leta. Sklep velja od 
datuma potrditve IO JZS naprej.  

Sklep je sprejet soglasno.  

Seja se zaključi ob 11:15.  

Zapisal: 
Predsednik SMJ  Jure Orel  
 


