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Priloga 2: pravice in obveznosti JJZS/klubov in seznam upravičenih športnikov 2016 
 

Pravice in obveznosti JJZS/klubov 
 

 
PROGRAM 
REPREZENTANCE 

OBVEZNOSTI JJZS OBVEZNOSTI KLUBOV 

1. UDELEŽBE NA EP, SP IN SI 

vsem, ki so v zadnjih dveh letih na EP ali SP 
osvojili 1. do 5. mesto se plača 100 % 
strošek udeležbe na tekmovanju 

tekmovalcu se izplača 
zmanjšana dnevnica za čas 
odprave reprezentance 

ostalim članom reprezentance se krije 50 
% stroškov udeležbe na tekmovanju 

klub krije ostalih 50% (JJZS 
izstavi račun) 

2. 

UDELEŽBE NA 
REPREZENTANČNIH 
PRIPRAVAH 

(70% udeležba se 
upošteva pri izboru za 
reprezentanco in je 
pogoj za koriščenje 
ugodnosti) 

vsem, ki so v zadnjih dveh letih na EP ali SP 
osvojili 1. do 5. mesto se plača 100 % 
strošek priprav (treningi in nastanitev) 

klub krije stroške prevoza na 
priprave ali organizira prevoz 
na priprave 

ostalim povabljenim se krije 50 % stroškov 
klub krije ostalih 50% (JJZS 
izstavi račun) 

3. 

UDELEŽBE NA 
TEKMOVANJIH, KI SO 
PLANIRANA KOT 
PRIPRAVE ZA EP, SP IN SI 

(seznam tekmovanj 
pripravi sekcija za šport) 

 

vsem, ki so v zadnjih dveh letih na EP ali SP 
osvojili 1. do 3. mesto se plača prijava na 
tekmovanje in nastanitev (v primeru, da je 
to potrebno zaradi udeležbe na 
tekmovanju) 

navedenim tekmovalcem 
članica krije stroške prevoza 
na tekmovanje 

vsem, ki so v zadnjih dveh letih na EP ali SP 
osvojili 5. do 7. mesto (punce) in 5. do 9. 
mesto (fantje) se plača prijava na 
tekmovanje 

navedenim tekmovalcem 
članica krije vse ostale 
stroške povezane s 
tekmovanjem razen 
prijavnine 

ostali vse stroške nosi klub 

4. 
NAGRADA ZA DOBITNIKE 
MEDALJ NA EP/SP/SI 

dobitnikom medalj (EP, SP in SI) v zadnjih 
dveh letih se lahko 1 krat letno plačajo 
priprave po njihovi izbiri (priprave potrdi 
selektor) v vrednosti do 200 evrov. 
Tekmovalec je upravičen do nagrade pod 
pogojem, da se udeležujejo 
reprezentančnih priprav in izpolnjuje 
ostale obveznosti reprezentance. 

klub sklene za tekmovalca 
nezgodno zavarovanje 
Vrhunski športnik pri Adriatic 
Slovenica (gre za 
zavarovalno polico za 
športnike mednarodnega ali 
perspektivnega razreda, ki jo 
sofinancira OKS) ali drugo 
obliko podobnega 
zavarovanja 

 

Pogoj za koriščenje ugodnosti je dosežen rezultat v zadnjih dveh letih (poimenska tabela spodaj) in 

povabilo na priprave oziroma predlog selektorja za udeležbo v reprezentanci/pripravljenem 

tekmovanju. Izvršni odbor potrdi vsako odpravo na največja tekmovanja in sprejme odločitev glede 

sofinanciranje z ozirom na razpoložljiva finančna sredstva. Izplačilo nagrad ni možno dokler niso znan 

razpoložljiva finančna sredstva za tekoče leto.  
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Seznam upravičenih športnikov 2017 

 
Do posameznih ugodnosti/pravic iz zgornje tabele so v letu 2016 upravičeni naslednji tekmovalci  

 

2012/2013 Kadeti in mladinci Člani 

1.-3. mesto 

1. mesto, Eva Puhek (B) 

1. mesto, Jan Zupančič (D) 

1. mesto, Krištof Strnad (D) 

1. mesto, Sara Besal (D) 

1. mesto, Patricija Delač (D) 

2. mesto, Matic Jakšič (D) 

2. mesto, Lovro Divjak (D) 

2. mesto, Tina Pelc (D) 

2. mesto, Anton Ambrožič (D) 

3. mesto, Jasmina Kovač (B) 

 

1. mesto, Benjamin Lah (B) 

2. mesto, Tim Toplak (B) 

3. mesto, Sara Besal (D) 

3. mesto, Patricija Delač (D) 

 

4.-5. mesto 

5. mesto, Gašper Marolt (B) 

5. mesto, Neža Pahič (D) 

5. mesto, Špela Pistotnik (D) 

 

6.-9. mesto 

7. mesto, Nastja Simčič (B) 

7. mesto, Tilen Hadolin (B) 

7. mesto, Tim Celcer (B) 

7. mesto, Žiga Kokol (B) 

7. mesto, Nejc Noč (B) 

7. mesto, Blaž Zupanič (B) 

7. mesto, Brina Kolenc (B) 

9. mesto, Jaka Muršec Pitamic (B) 

9. mesto, Matic Ilc (B) 

9. mesto, Vid Belič (B) 

9. mesto, Iva Posedel (B) 

 

7. mesto, Barbara Stiplošek (B)  

7. mesto, Lara Jelič (B)  

9. mesto, Anja Laznik (B) 

9. mesto, Tilen Hadolin (B) 

9. mesto, Nejc Noč (B) 

 

 
* pri rezultatih je upoštevan najboljši rezultat na SP, EP ali EOC v zadnjih dveh letih (2015/2016). Rezultat je 
vpisan v rubriko, v kateri je dosežen in ne kje glede na starost tekmovalec nastopa v tekočem letu.  
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