
                                                   

 

Zapisnik 7 . korespondenčne seje sveta SRF  JZS z dne 7.2. 2019 

 

 7. korespondenčna seja sveta SRF  JZS  je  preko E pošte potekala dne 7.2. 2019. Seja se je pričela ob 
14.00 uri. in končala ob 18.00. Razpravljali so: Stanko Užmah, Andraž Koželj in Miroslav Čarman.   

 

Dnevni red:  

1. Določanje povračila stroškov za sodnike na kriterijskih regatah in DP.  

K 1. Točki:  

Za kriterijske regate in državna prvenstva v mladinskih razredih Optimist, Laser 4.7, Laser Radial in 
olimpijskih razredih Laser Radial ter Laser standard, se v letu 2019 pokrijejo potni stroški sodnikov na 
teh regatah. Priznajo se stroški sestave Protestnih odborov – žirij po minimalnih standardih, ki so 
navedeni v pravilniku za organizacijo regat  pod okriljem JZS in z odobritvijo sveta SRF. Sodnikom iz 
tujine se prizna nadomestilo za pot do 1100 km v obe smeri in pripadajoče stroške cestnin in 
tunelnin. V primeru prihoda z letalom, se lahko stroški obračunajo do maksimalne višine, kot bi 
potoval z avtomobilom. Pri rabi drugega prevoznega sredstva, se prizna maksimalno do stroška 
prevoza po cesti. 
Pri obračunu se prizna optimalna pot. Cena nadomestila za prevožen km je 0,22 € in ga klub sodniku  
izplača ob predvidenem obrazcu, ki ga klub organizator predloži JZS, ki klubu povrne stroške izplačil in 
ko svet SRF dobi poročila predsednikov RO in PO. 

Predsednik sveta SRF je podal predlog za naslednji sklep:  

Sklep SRF 2019/18  

Za kriterijske regate in državna prvenstva v mladinskih razredih Optimist, Laser 4.7, Laser Radial in 
olimpijskih razredih Laser Radial ter Laser standard, se v letu 2019 pokrijejo potni stroški sodnikov na 
teh regatah v višini 0,22 € /km. Za obračun se priznajo sestave protestnih odborov in mednarodnih 
žirij po minimalnih standardih iz pravilnika za organizacijo regat pod okriljem JZS in z odobritvijo 
sestave s strani sveta SRF. Sodnikom iz tujine se prizna maksimalno 1100 km optimalne poti v obe 
smeri in pripadajoči stroški cestnin, tunelnin. Pri rabi drugega prevoznega sredstva, se prizna 
maksimalno do stroška prevoza po cesti. 
Klub organizator omenjenih regat, ob izplačilu s predvidenim podpisanim obrazcem in odobritvijo 
sveta SRF, dobi od JZS povrnjen strošek izplačil.  
 
Sklep je bil sprejet soglasno. 

 

Korespondenčna seja je bila zaključena ob 18.00 

 

Zapisal: Stanko Užmah      Predsednik SRF:  Stanko Užmah 


