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PRAVILNIK O PRAVICAH IN DOLŽNOSTIH JADRALCEV V PROGRAMU  
NACIONALNE PANOŽNE ŠPORTNE ŠOLE JADRALNE ZVEZE SLOVENIJE 

 
 
 
SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
S tem pravilnikom Jadralna zveza Slovenije (v nadaljevanju JZS) ureja pravice in dolžnosti jadralk in jadralcev (v nadaljevanju 
jadralcev), vključenih v program Nacionalne panožne športne šole JZS (v nadaljevanju NPŠŠ) s ciljem, da vsem zagotovi čim 
boljše pogoje za doseganje vrhunskih rezultatov in častno zastopanje državne jadralne reprezentance (v nadaljevanju 
reprezentance) doma in v tujini. Pravilnik velja skupaj z ostalimi akti JZS ter predpisi, ki so objavljeni na spletni strani JZS. 
 

2. člen 
Status člana v NPŠŠ si pridobi jadralec na podlagi povabila Strokovnega sveta JZS (v nadaljevanju SS JZS) in izpolnjene 
PRIJAVE ZA VPIS V PROGRAM NACIONALNE PANOŽNE ŠPORTNE ŠOLE JZS. 
 
Status pridruženega člana NPŠŠ pridobi jadralec, ki ni član NPŠŠ, SS JZS pa mu dovoli, da se udeleži treningov in določenih 
tekmovanj pod vodstvom trenerja NPŠŠ. Pridružen član vse stroške trenažnega procesa in tekmovanj pokrije sam. 
 
Odstopanja od Pravilnika niso dovoljena, razen v izjemnih situacijah, ki jih predhodno potrditi Izvršni odbor JZS. 
 
 
PRAVICE JADRALCEV, KI SO VČLANJENI V NPŠŠ 

3. člen 
JZS vsem jadralcem, včlanjenim v NPŠŠ, zagotavlja voden trenažni proces, ki ga izvajajo strokovno izobraženi ali strokovno 
usposobljeni strokovi delavci – trenerji. Strošek za strokovne delavce za redni program del, ki je definiran v letnem 
programu dela NPŠŠ, pokrije JZS in je za jadralce, včlanjene v NPŠŠ brezplačen. 
 
Včlanjeni jadralci NPŠŠ so za čas izvajanja trenažnega procesa po programu upravičeni do brezplačnega kritja stroškov za 
nadomestilo za prostor za hrambo njihove jadrnice na platoju in uporabo vode ter uporabo garderob in sanitarij. Prav tako 
so včlanjeni jadralci upravičeni do kritja stroškov uporabe trim kabineta v Jadralnem centru Portorož za čas, ki ga bo po 
določenem programu vodil kondicijski trener JZS. 
 
JZS bo za tiste včlanjene jadralce, ki se bodo uvrstili v ožji izbor reprezentance, sofinancirala tudi v programu dela določene 
priprave in nastope v tujini. Višina sofinanciranja bo odvisna od razpoložljivih sredsev JZS za NPŠŠ in priprave ter nastope 
reprezentanc v prehodnih mladinskih jadralnih razredih. 
 

OBVEZNOSTI JADRALCEV IZ ŠPORTNEGA PROGRAMA 

4. člen 
Jadralec je dolžan opravljati vse aktivnosti, ki jih predpiše in zahteva JZS, le te pa morajo biti v naprej 
dogovorjene/najavljene (treningi, priprave, testiranja, tekmovanja in druge obveznosti, med katere spada tudi predstavitev 
reprezentance pred tekmovalno sezono, pred velikimi tekmovanji, udeležba na vseh razglasitvah na tekmovanjih ter ostale 
obveznosti). 
 

5. člen 
Vsak jadralec se udeležuje treningov in tekmovanj na lastno odgovornost. S podpisom prijavnice iz 2. člena tega Pravilnika 
jadralec sprejema obveznost, da na svoje stroške poskrbi za svoje nezgodno zavarovanje.  
 

6. člen 
Poleg ostalih obveznosti, ki jih nalagajo jadralcu akti JZS, so, v kolikor pristojni organ ne odloči drugače, obveznosti jadralca 
tudi naslednje: 
- udeležba na vseh treningih (kondicijskih in tehničnih) po programu dela; 
- udeležba na vseh testiranjih in zdravniških pregledih, ki jih določi JZS; 
- udeležba na vseh mednarodnih tekmovanjih, za katera je v skladu s sprejetim programom tekmovanj določen; 
- udeležba na kriterijskih regatah in vsakoletnem državnem prvenstvu. 
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Utemeljen izostanek iz obveznosti športnega programa dela zaradi šolskih, zdravstvenih ali kakšnih drugih neodložljivih 
obveznosti lahko odobri le vodja NPŠŠ JZS oziroma po njegovem pooblastilu odgovorni trener posameznega jadralnega 
razreda.  
 

7. člen 
Za tekmovalno sezono se praviloma šteje čas od 1. septembra predhodnega leta do 31.8 naslednjega leta, razen v primeru, 
ko je svetovno ali evropsko prvenstvo po tem datumu. V tistih primerih se sezona za tiste jadralce, ki so izbrani za nastop 
na posameznem prvenstvu, podaljša do konca nastopa na prvenstvu. 
 

8. člen 
Jadralec je dolžan spoštovati vsa določila in pravila glede prepovedanih substanc, dopinga in spoštovati športen načina 
življenja. Zavezuje se spoštovati pravila iz listine Mednarodnega olimpijskega komiteja, Olimpijskega komiteja Slovenije, 
SLOADO, WS ter JZS, ki so objavljene na spletnih straneh prej omenjenih športnih subjektov. S podpisom prijave iz 2. člena 
tega Pravilnika, jadralec potrjuje, da je z navedenimi listinami seznanjen ter da se bo ravnal v skladu z njimi. 
 
 
OSTALE OBVEZNOSTI JADRALCEV 

9. člen 
Jadralci so se dolžni udeležiti vseh tiskovnih konferenc, sprejemov in ostalih dogodkov JZS, na katere so povabljeni, ter 
aktivno sodelovati pri objavljanju svoje podobe na vseh komunikacijskih aktivnostih in kanalih JZS ter sponzorjev, poslovnih 
partnerjev ter opremljevalcev JZS (v nadaljevanju skupaj imenovani: sponzorji). 
 
Obveznosti iz prejšnjega odstavka tega člena so jadralci prosti le v primeru dovoljenja vodje NPŠŠ. 
 
Jadralci morajo imeti korekten odnos do sredstev javnega obveščanja. 
 

10. člen 
Jadralec se mora stalno zavedati statusa člana NPŠŠ JZS. Obvezuje se, da se v času, ko je že določen in prijavljen, da bo kot 
reprezentant nastopil na evropskem ali svetovnem prvenstvu, ne bo ukvarjal z nevarnimi aktivnostmi, ki bi lahko povzročile 
poškodbe ali okvare zdravja, ki bi lahko onemogočale ali oteževale izvajanje treningov, doseganje optimalne pripravljenosti 
in nastopanje na tekmovanjih, razen če to ni v sklopu skupnih priprav.  
 

11. člen 
Jadralec se zavezuje k delovanju v prid dobrega imena JZS in promocije jadralnega športa, kar vključuje: 
- spoštljivo obnašanje ter spoštovanje splošnih etičnih in kulturnih načel; 
- nastopanje v javnosti tako, da utrjuje ugled dobrega imena JZS; 
- spoštovanje celostne podobe JZS in njenih reprezentanc; 
- prispevanje k dobrim odnosom v NPŠŠ, reprezentanci in njeni pozitivni javni podobi. 
 

12. člen 
Jadralec mora v primeru kakršnihkoli konfliktov najprej izkoristiti možnosti reševanja le teh znotraj organov oziroma 
sistema JZS. V kolikor ima njegov javni nastop za posledico znižan ugled JZS, se smiselno uporabi disciplinski pravilnik. 
 

13. člen 
JZS izrecno ne prevzema nikakršnih finančnih in drugih obveznosti za jadralce, ki izhajajo iz njihovih obveznosti do države 
na podlagi davčne zakonodaje. V kolikor so jadralci davčni zavezanci, so dolžni svoje obveze prijavljati in izpolnjevati sami. 
 
 
SPONZORSTVO 

14. člen 
JZS ima v času trajanja pogodbe pravico razpolagati z imenom in podobo jadralca (jadralci soglašajo, da dovoljujejo 
uporabo svojega imena JZS-ju brez časovnih, krajevnih in vsebinskih omejitev) za marketinške akcije sponzorjev oziroma 
partnerjev in JZS, na način in pod pogoji, kot izhajajo iz tega Pravilnika in drugih aktov JZS. Navedeno velja tudi za obdobje 
enega leta po prenehanju članstva v NPŠŠ. 
 
JZS trži celoten oglasni prostor jadralcev, ki ga omogočajo pravila WS in MOK, v kolikor to ni v tem Pravilniku, z drugim 
aktom JZS ali z individualno pogodbo med JZS in tekmovalcem drugače dogovorjeno. S podpisom prijave iz 2. člena te 
pogodbe jadralec potrjuje, da je seznanjen z omenjenimi pravili. 
 
Izjeme od zgornjih dveh odstavkov tega člena zajemajo: 
- promocija lastnega sponzorja na plovilu pod pogoji, ki jih določi JZS;  
- promocija osebnih sponzorjev na oblačilih pod pogoji, ki jih določi JZS;  
- dodatna promocijo pod pogoji, ki jih določi JZS,  
 
Izjeme veljajo samo v primeru, da zgoraj omenjeni sponzorji oziroma dodatna promocija niso konkurenčni sponzorjem JZS. 
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Konkurenčnost oceni predsednik JZS, skupaj s službo za marketing JZS. 
 
 
NESPOŠTOVANJE PRAVIL IN UKREPI 

15. člen 
Šteje se, da so jadralci s podpisom prijave iz 2. člena tega pravilnika seznanjeni z določili tega pravilnika in vsako ravnanje v 
nasprotju s temi določili predstavlja kršitev pravil. 
 
Za kršitev lahko trener vključenemu jadralcu izreče opomin. V primeru nadaljnje enake kršitve trener za kršitev jadralcu 
izreče drugi opomin in o tem pisno obvesti vodjo NPŠŠ, starše (v primeru da je jadralec mladoleten) in društvo jadralca. Če 
jadralec z enako kršitvijo nadaljuje tudi po drugem opominu, o tem trener obvesti vodjo NPŠŠ, ki lahko predlaga 
strokovnemu svetu JZS, da se jadralca do konca jadralne sezone izključi iz NPŠŠ. Vse izrečene opomine je dolžan trener 
zavesti v dnevnik vadbe.  
 
Na podlagi sklepa Strokovnega sveta JZS o izključitvi jadralca iz NPŠŠ zaradi kršitve, zavedene v 8. členu tega pravilnika, je 
jadralec (v primeru njegove mladoletnosti starši jadralca) dolžan JZS povrniti vsa finančna sredstva, ki jih je JZS vložila v 
njegov program dela v okviru NPŠŠ v tekoči jadralni sezoni, ob upoštevanju določil Zakona o športu (ZŠpo-1).  
 
 
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

16. člen 
Za interpretacijo tega pravilnika je pristojen IO JZS. 
 
 
 
Portorož, 1. julij 2020           Samo Lozej 

podpredsednik 


