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SPLOŠNA DOLOČILA 
Namen tega pravilnika je določiti kriterije (merila) za delitev sredstev, s katerimi razpolaga JK. 
Smisel delitve sredstev je predvsem: 
Za izobraževanje. 
Strokovna predavanja. 
Prireditve pomembne za jadralno letenje (seminarji za UO ipd). 
Kot pomoč pri organizaciji prireditev pomembnih za jadralno letenje.  
Komisija oz. predsednik JK mora objaviti razpis za delitev sredstev najkasneje do 31.3. tekočega 
leta. 
Pri delitvi sredstev komisija upošteva vloge, ki prispejo na naslov JK do konca razpisnega roka. 
Razpisni rok mora trajati najmanj en mesec. 
Delitev sredstev komisije je možna le s sklepom komisije.  
Pravico sodelovanja na razpisu imajo člani LZS s plačano članarino za dejavnost D (jadralno 
letenje). 
PJK lahko izjemoma odredi manjšo porabo sredstev za nujne zadeve (npr. za značke), za katere 
pa mora dobiti soglasje JK na prvi naslednji seji. 
 
 
PODROBNEJŠE USMERITVE ZA DELITEV SREDSTEV 
Razpis mora vsebovati čas trajanja zbiranja vlog in višino razpoložljivih sredstev. 
Vloga mora vsebovati vsaj podroben opis dogodka, kraj, čas, trajanje in namen dogodka. 
Prednost pri dodelitvi sredstev imajo vloge/dogodki, ki so pomembni za slovensko jadralno letenje. 
Pooblaščeni predstavniki JK se seznanijo s prispelimi vlogami in morajo v enem mesecu odločiti o 
prispelih vlogah. 
Posamična vloga lahko dobi največ 100% razpisnih sredstev in najmanj 20%. 
JK o vlogah glasuje dvostopenjsko. Na prvi se odloča o vlogah, ki so sprejemljive oz. katerim se 
bodo dodelila sredstva. Na drugi  pa se odloča o ključu delitve v odstotkih, ki se praviloma 
zaokrožajo na najbližjo desetino.  
V prvem krogu se glasuje o prispelih vlogah po sistemu relativne večine. Glasuje se o vsaki vlogi. 
Če je izid glasovanja izenačen, o primernosti vloge odloči PJK. 
V drugem krogu se o primernih vlogah glasuje s točkami oziroma %. Če so po glasovanju točke za 
posamezne vloge različne, jih PJK pretvori na matematično sredino in jih da v ponovno glasovanje. 
PJK mora po najti smiseln kompromis in izpeljati glasovanje tolikokrat, dokler se ne doseže 
relativna večina. 
 
PREHODNE DOLOČBE 
Pravilnik se, v skladu s potrebo in prakso, spreminja po potrebi. Spreminja ga JK na svojih sejah. 
O morebitnih sporih odloča IO LZS kot višji organ. 
V letu 2013 se razpis izpelje takoj po sprejetju pravilnika. 
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