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Zapisnika korespondenčne seje izvršnega odbora JZS 
 

 sklicane dne 07.12.2012 s pričetkom ob 13.30 uri in zaključene 08.12.2012 ob  
12:00uri    

 
Prisotni člani IO : Gregor Veselko, Tomaž Orešič, Mitja Margon, Jani Dvoršak, Arman Koritnik,  
Juta Ošlak Kranjc, Uroš Žvan  
Ostali prisotni : Petra Zelko 
 
Dnevni red : 
1. Testiranja in svetovanja športnikov   
2. Sklepi SS, Pravilnik o financiranju reprezentanc, določitev točke 
3. Tisk regatnih pravil 
4. Predlogi za priznanja športnikom za dosežke v letu 2012 
5. Predlog kriterijev za pridobitev kategorizacij na OKS  
6. Nezakonita uporaba žiga  JZS s številko 5 
 
Na seji je od 9 ih članov IO prisotnih 7 članov. Izvršni odbor je sklepčen. 
 
K točki 1 

Testiranja in svetovanja športnikov   
Sklep IO/07122012/1 : 

Za vodjo projekta: testiranja in svetovanja športnikov na Fakulteti za šport in OKS, se 
imenuje Juta Ošlak Kranjc. Pomočnike pri realizaciji projektov si izbere vodja projekta. 
 Sklep IO/07122012/1 je sprejet. 
 
 
K točki 2  

Sklepi SS, Pravilnik o financiranju reprezentanc, določitev točke 
Sklep IO/07122012/2 : 

Izvršni odbor zadrži spodaj navede sklepe 9. seje Strokovnega sveta: 
sklep SSVS/19112012/3  
sklep SSVS/19112012/4  
sklep SSVS/19112012/5   
sklep SSVS/19112012/6 
  
Sklep IO/07122012/2 je sprejet. 
 
Sklep IO/07122012/3 : 

Zadrži se izvrševanje VI. in VII. poglavja "Pravilnika o financiranju reprezentanc in 
nagradah za vrhunske dosežke športnikov članov JZS" z dnem sprejetja tega sklepa. 
   
Sklep IO/07122012/3 je sprejet. 
 
 



 
Sklep IO/07122012/4 : 

Na osnovi VI. in VII. poglavja pravilnika o financiranju reprezentanc JZS, se sofinancira 
izvedene programe športnikov v obdobju od 1.5. do zadržanja izvrševanja VI. in VII. 
poglavja pravilnika. Sofinanciranje se izvede na osnovi doseženih rezultatov oziroma 
točk v skladu z navedenim pravilnikom, pri čemer je kriterij za višino sofinanciranja 
programa vrednost točke za mladince 8,00 EUR, za člane 4,1 EUR.   
Sredstva za sofinanciranje programov se nakažejo društvom oziroma klubom - članom 
JZS, glede na višino točk, ki so jih dosegli njihovi člani, za kar morajo biti predloženi 
obračuni stroškov najmanj v višini sofinanciranja programa. 
Sofinanciranje programov za katere je JZS prejela javna sredstva se izvaja iz vira javnih 
in sponzorskih sredstev, preostalih programov pa iz vira lastnih in sponzorskih sredstev. 
Člane JZS generalna sekretarka pozove, da do srede 12.12.2012  podajo zahtevke za 
izplačilo sofinanciranja programov njihovih športnikov na osnovi doseženih rezultatov. 
Zahtevku morajo biti priložene kopije dokazil o porabi sredstev za izvedbo programa iz 
leta 2012, ki ga JZS še ni financirala. Zahtevki, ki bodo prispeli po 12.12.2012 ali do tega 
dne ne bodo opremljeni z ustreznimi dokazili, ne bodo obravnavani.  Zahtevke pregledata 
sekretarka in Uroš Žvan. Odobrena višina sredstev se članom povrne kot dotacija za 
sofinanciranje njihovih programov do 19.12.2012.  
Sklep IO/07122012/4 je sprejet. 
 
 
 
K točki 3 

Tisk regatnih pravil 
Sklep IO/07122012/5 : 

Realizira se naročilo za tisk regatnih pravil. Najugodnejša ponudba za 300 izvodov je 
1704,00 €. 
Sklep IO/07122012/5 je sprejet. 
 
 
 
K točki 4 

Predlogi za priznanja športnikom za dosežke v letu 2012 
Sklep IO/07122012/6 : 

Jakica Jesih opravi  med člani JZS anketo in zbere  predloge z obrazložitvijo za priznanja  
športnikom za leto 2012. Na podlagi prejetih predlogov bo IO izbral jadralce, ki bodo 
prejeli priznanja JZS za športne dosežke v letu 2012. Priznanja športnikom bomo podelili  
09. januarja 2013 na redni letni skupščini. 
Sklep IO/07122012/6 je sprejet. 
 
 
 
K točki 5 

Predlog kriterijev za pridobitev kategorizacij na OKS 
Sklep IO/07122012/7 : 

Skladno z že sprejetim sklepom Juta Ošlak Kranjc, Jani Dvoršak in Mitja Margon do 
15.12.2012 pripravijo predlog kriterijev za pridobitev kategorizacij pri OKS. Generalna 
sekretarka posreduje predlog v obravnavo Olimpijskemu komiteju Slovenije.  
Sklep IO/07122012/7 je sprejet. 
 
 
 



 
 
K točki 6  

Nezakonita uporaba žiga  JZS s številko 5 
Sklep IO/07122012/8 : 

Prekliče se žig Jadralne zveze Slovenije označen s številko 5. Odvetnik Bogomir Horvat 
pristojnim organom  prijavi sum zlorabe. Pripravi se obvestilo za javnost.  
Sklep IO/07122012/8 je sprejet. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 12:00 uri. 
 
 
 
Generalna  sekretarka JZS Predsednik JZS 
       Petra Zelko l.r. Dr. Gregor Veselko l.r. 
     (zapisnik zapisala) 
 


