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Koper, 18.02.2013 

 

 

Zapisnik 18. seje Izvršnega odbora JZS 
dne  18.02.2013 ob 16:00 uri  

v sejni sobi Marine Portorož, Portorož 
 

 
 
Prisotni člani IO: Gregor Veselko, Bogomir Horvat, Arman Koritnik, Jani Dvoršak, Uroš Žvan, Juta 
Ošlak Kranjc   
Opravičili so se: Tomaž Orešič, Mitja Margon, Zvonko Hočevar  
Ostali prisotni : Petra Zelko, Milan Morgan, Dušan Puh, Sretan Stanišič 
 
Predsednik Jadralne zveze Slovenije Gregor Veselko pozdravi prisotne in predlaga naslednji 
dnevni red : 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 
2. Pregled in potrditev zapisnikov: 

• 17. seje IO z dne 23.11.2012 
• korespondenčne seje IO z dne 29.11.do 30.11. 2012 
• korespondenčne seje IO z dne 07.12.2012 
• korespondenčne seje IO z dne 24.12.2012 

3. Pregled realizacije sklepov  IO 
4. Obravnava predloga koledarja regat JZS za leto 2013   
5. Obravnava dokumentov vezanih na uporabo opreme JZS 
6. Sofinanciranje oddanih programov kategoriziranih športnikov 
7. Soglasja za nastope na mednarodnih regatah 
8. Kriteriji za nastope na prvenstvih 
9. Sklic volilne skupščine 
10. Razno 

 
 
 
K točki 1 
 
Na seji je od 9 ih članov IO prisotnih 6. Izvršni odbor je sklepčen.  
Sklep IO/18022013/1  
Predlagan dnevni red se potrdi. 
Sklep je sprejet 
 
K točki 2  
 
Sklep  IO/18022013/2 
Potrdijo se zapisniki : 

• 17. seje IO z dne 23.11.2012 
• korespondenčne seje IO z dne 29.11.do 30.11. 2012 
• korespondenčne seje IO z dne 07.12.2012 
• korespondenčne seje IO z dne 24.12.2012 

Sklep je sprejet. 
 
 



K točki 3 
 
Nerealizirani sklepi: 
IO/07082012/3 
IO/16102012/5 
IO/16102012/10 
IO/23112012/8 
IO/23112012/10; kljub temu je sekretarka pozvala člane k prijavi regat za leto 2013  
 
Sklep  IO/18022013/3 
Nerealizirani sklepi naj se realizirajo v najkrajšem možnem času. 
Sklep je sprejet. 
   
K točki 4 
 
Priloga: Koledar regat_2013_delovna verzija2.xls 
V delovni verzijo koledarja so zajeti vsi predlogi,ki smo jih prejeli v sekretariat.  
 
Sklep  IO/18022013/4 
Generalna  sekretarka s člani uskladi prijavljene termine regat do petka 22.2.2013. Delovna 
verzija koledarja se objavi dan po sprejetju tega sklepa.  
Sklep je sprejet. 
 
 
K točki 5 
 
Priloga: REV-JZS.pdf 
Na podlagi odobrenih sredstev Fundacije za šport je bila nabavljena oprema, ki bo na uporabo 
trenerjem, reprezentantom reprezentancam ter strokovnemu kadru za spremljanje treningov, 
priprav in regat.  
 
Sklep  IO/18022013/5 
Za uporabe opreme JZS se uporablja dokument REV-JZS.  
Sklep je sprejet. 
 
K točki 6 
 
Sofinanciranje oddanih programov kategoriziranih športnikov(svetovni,mednarodni,perspektivni) 
(kandidati za nastop na sredozemskih igrah in drugih prvenstvih) v obdobju do 30.4.2013   
 
Glede na situacijo v kateri smo se znašli, ko SSVŠ ni sprejemal sklepov v zvezi z nastopi 
reprezentantov in njihovimi programi (oddanimi na osnovi 23.člena »Pravilnika o financiranju 
reprezentanc«), ko smo praktično na začetku tekmovalnega dela sezone in ko smo v situaciji, ko 
aktualnemu izvršnemu odboru že čez mesec dni poteče mandat, novi IO pa bo najverjetneje 
imenoval tudi nove organe IO-ja, vključno s SSVŠ se predlaga sledeče: 
- da se športnikom omogoči redno delo, se odobri vsem aktivnim športnikom s kategorizacijo 
OKS,ki so oddali program dela za leto 2013 pavšalno sofinanciranje njihovega programa do 
konca meseca aprila 2013 
- sofinanciranje programov s strani JZS se izplačuje po realiziranem programu izključno za 
postavke iz oddanega programa 
- glede na (trenutno) ne operativnost (SSVŠ) in z oziroma na dejstvo, da bo v dobrem mesecu 
dni imenovan nov IO in SSVŠ, bo pregledovanje programov športnikov prepustil novim organom 
JZS, ki naj programe potrdijo in uskladijo z lastnimi usmeritvami. 
 
Sklep  IO/18022013/6 
 



Do konca meseca aprila se odobri sofinanciranje programov športnikom s spodaj navedeno 
kategorizacijo pri OKSu. Kategorizacija na dan 1.2.2013. 
Sofinanciranje programov se odobri v naslednjih najvišjih zneskih: •  olimpijski enosedi – svetovni razred: 10.000 EUR •  olimpijski dvosedi – svetovni razred: 15.000 EUR •  olimpijski enosedi – perspektivni razred (nastopanje v članski konkurenci): 3.000 EUR •  olimpijski dvosedi – perspektivni razred (nastopanje v članski konkurenc): 4.500 EUR •  neolimpijski razredi člani – mednarodni razred – trosedi (Soling): 3.000 EUR •  prehodni mladinski razredi in razred optimist – enosedi – perspektivni razred: 1.000 EUR •  prehodni mladinski razredi – dvosedi – perspektivni razred: 1.500 EUR 
Glede na oddaljenost najpomembnejših regat oziroma prvenstev v potrjenem programu dela JZS 
se priprave v mladinski razredih financirajo sorazmerno nizko, vsi ostali 
neolimpijski razredi pa se zaradi oddaljenosti prvenstev v tem obdobju ne financirajo. 
Odobrena sredstva se lahko porabijo za izvedbo izvedenega programa do 30.4.2013. Morebitno 
večjo porabo oziroma povračilo stroškov v tem obdobju bo odobril novi IO v skladu s svojo 
politiko. 
Sofinanciranje programov se odobri na osnovi 3. člena »Pravilnika o financiranju reprezentanc«, 
predvsem zadnje alineje (kandidati za nastop na sredozemskih igrah in drugih prvenstvih). 

Sklep je sprejet. 
 
 
K točki 7  
 
Soglasja za nastope na mednarodnih regatah 
 
Sklep  IO/18022013/7 
IO daje soglasje za nastope na mednarodnih regatah za vse nastope športnikov s kategorizacijo 
OKS (SR, MR, PR, DR, MLR) predvidene v programih, ki so jih športniki oddali JZS na osnovi 23. 
člena »Pravilnika o financiranju reprezentanc«. 
Sklep je sprejet. 
 
K točki 8 
 
Sklep  IO/18022013/8 
IO potrdi predlog kriterijev za sestavo reprezentanc za  razred Optimist, ki ga je posredoval SRO. 
Za vse ostale razrede IO poziva sekretarje razredov oziroma zainteresirane člane, da do petka 
22.02.2013 podajo predloge generalni sekretarki.  
Sklep je sprejet. 
 
K točki 9 
 
Sklep  IO/18022013/9 
Na osnovi sklepa 27. redne skupščine JZS, predsednik JZS sklicuje izredno skupščino. Izredna 
skupščina bo 20.3.2013 ob 17 uri v Ljubljani.  
Skladno z 12.členom statuta generalna sekretarka odpošlje članom vabila in gradivo za 
skupščino.  
Sklep je sprejet. 
 
 
K točki 10 
 
10/1 
Projekt  »Sredozemske igre Mersin 2013« 
Zahteva OKS je, da kriteriji, ki so pogoj za nastop na SI Mersin 2013 temeljijo na  mednarodnih 
dosežkih.  



Zastopani jadralni razredi na SI Mersin 2013-jadranje(470 M+W, Laser M, Radial Ž ) 
Dokumenti vezani na SI Mersin: 
Mersin 2013 Sailing Sports Manual.pdf 
SI Mersin 2013 - obrazec projekt NPŠZ.docx 
Osnovni terminski načrt.docx 
 
Sklep  IO/18022013/10 
Za koordinatorja pri OKS in odgovorno osebo JZS za projekt »SI Mersin 2013« se imenuje Uroš 
Žvan.  
Sklep je sprejet. 
 
 
 
 
10/2 
Športni klub Triglav Predanovci je podal zahtevo za izstop iz članstva JZS. Utemeljitev, da v  
društvu ne bodo imeli več jadralcev. 
Prejeli smo vlogo kluba JK Mariborčanka za včlanitev v JZS. Jadralci,ki so bili člani Športnega 
kluba Triglav Predanovci so prestopili v JK Mariborčanka in so aktivni jadralci. Z jadranjem se 
želijo ukvarjati tudi v bodoče, kot člani  JK Mariborčanka. 
 
Bora jadralno društvo je izbrisano iz registra društev. Prejeli smo obvestilo Simona Dekleve, da 
zavračajo prejeti račun za članarino 2013 ker imajo odločbo o izbrisu društva iz registra društev. 
Skladno s tem se Bora jadralno društvo lahko izbriše iz članstva JZS. 
 
JK Ravbar iz Domžal je poslal prošnjo za včlanitev v JZS 
 
Sklep  IO/18022013/11 
Na podlagi izponjenih pogojev za članstvo v JZS se v JZS sprejmeta kot člana JZS,  
JK Mariborčanka iz Maribora in JK Ravbar iz Domžal.  
Članstvo v JZS preneha Športnemu društvu Triglav Predanovci. 
Bora jadralno društvo, je izbrisano Iz registra društev, zato se opravi  izbris člana Bora jadralno 
društvo iz članstva  JZS. 
 
 Sklep je sprejet. 
 
10/3 
 
Sklep  IO/18022013/12 
Na osnovi novoletne voščilnice, JZS podarja svojim članom en izvod novih regatnih pravil. 
Regatna pravila lahko predstavniki klubov prevzamejo v pisarni na sedežu JZS, Kopališko 
nabrežje 5 v Kopru, vsako sredo med 12  in 16 uro.  
 
Cena novih regatnih pravil Jadralna regatna pravila 2013-2016 je 20,00 € za izvod.  
Sklep je sprejet. 
 
10/4 
 
Obvezna oznaka na jadrih jadralcev ki nastopajo na regatah svetovnega pokala je zastava 
države za katero nastopa jadralec. 
 
Sklep  IO/18022013/13 
Oznake za jadra-zastave bo za jadralce naročila JZS. Naročilo izvrši generalna sekretarka na 
podlagi uradnega dokumenta Country Flag Order Form (Grapefruit  Graphics Ltd) . 
 
Sklep je sprejet. 



 
 
 
Seja je bila zaključena ob  18:15 uri. 
 
Generalna sekretarka JZS                                                                        Predsednik JZS 
Petra Zelko l.r.                                                                                        Dr. Gregor Veselko l.r. 
(zapisnik zapisala) 
 
 
 
 
 
  


