
 
 

 

 

ZAPISNIK 
 
 
 
2. seje SSMJ - JZS, ki je potekala v prostorih JK Burja Izola dne 23.08.2013 s pričetkom ob 19 uri. 
 
 
Prisotni člani SSMJ: Jure Orel, Jure Žbogar, Samo Semelbauer, Matjaž Musa 
Odsotni člani SSMJ : Dušan Vrščaj 
Ostali prisotni: Gorazd Fras (JK Izola) 
 
Dnevni red: 

1. Pregled doseženih rezultatov jadralcev na že zaključenih prvenstvih 
2. Lin Pletikos Laser 4,7 in Marko Radman Laser standard ( prošnje za povračilo stroškov na prvenstvih ), 

Jan Kosmina prošnja za dodelitev dodatnih sredstev (tekmovanja in priprave) 
3. Pregled in predlog o spremembi sistema kriterijskih regat v razredu Optimist in ostalih mladinskih razredih 
4. Državna prvenstva v mladinskih razredih 
5. Termin DP Optimist ekipno in AOC – problematika 
6. Razno 

 
ad 1. Pregled doseženih rezultatov jadralcev na že zaključenih prvenstvih 
 
Člani se seznanijo z odličnimi rezultati jadralcev v razredu Optimist in ostalih mladinskih prehodnih razredih. Prav 
tako, se seznanijo s poročilom SP v razredu Optimist in številom pridobljenih kategorizacij perspektivnega razreda. 
Ostalih poročil s prvenstev SSMJ ni prejel.  Do sedaj, je 14 jadralcev (od tega 10 v razredu Optimist) doseglo rezultat, 
ki bo podlaga za podaljšanje oz. pridobitev kategorizacije perspektivnega razreda. Posledično se bo skupno število 
kategorizacij omenjenega razreda v naslednjem letu znatno povečalo. 
 
SKLEP SSMJ 23082013/1 
a)Poročilo SP Optimist, se posreduje IO. Zaprosi se IO za obravnavo problematike navedene v poročilu, vezane na 
reprezentančni nastop tekmovalke Jane Germani (JK Izola). Pozove se trenerje in vodje poti, ki poročil še niso oddali, 
da to storijo, v čim krajšem času. 
b)Razpredelnica z doseženimi rezultati in kategorizacijami perspektivnega razreda, se posreduje v vednost IO.  
 
a) Sklep je sprejet soglasno 
b) Sklep je sprejet soglasno 
 
 

ad. 2. Lin Pletikos Laser 4,7 in Marko Radman Laser standard ( prošnje za povračilo stroškov na 

prvenstvih ), Jan Kosmina prošnja za dodelitev dodatnih sredstev (tekmovanja in priprave) 
 
 
SSMJ je prejel zgoraj omenjene prošnje. Jan Kosmina ima status perspektivnega razreda. Status mu velja še naslednje 
leto. Glede na prošnjo, komunikacijo z njegovim trenerjem in spremljanje aktivnosti tekmovalca s strani članov SSMJ, 
predlagamo, da se tekmovalcu po načelu pravičnosti, dodelijo sredstva po individualni pogodbi za dodatne priprave in 
tekmovanja. Do sedaj, so mu bila odobrena sredstva v višini 3.500,00 Eur za SP v Turčiji. Glede na dosežen odličen 
rezultat obeh jadralcev v razredu Laser in Laser 4.7 in hkrati doseženo podlago za kategorizacijo perspektivnega 
razreda, ter zgoraj zapisano za jadralca Jana Kosmina, se sprejme naslednji sklep : 
 
 
 
 
 



 
SKLEP SSMJ 23082013/2 
SSMJ predlaga IO : 
Da se jadralcu na deski Janu Kosmini odobri oz. pripravi individualna pogodba v višini 3.500,00 Eur. 
Da se jadralki Lin Pletikos (JK Burja Izola) povrnejo stroški nastopa na SP in EP (Balaton) v razredu laser 4.7, v višini 
550,00 Eur. 
Da se jadralcu Marku Radmanu (JK Izola), delno povrnejo stroški nastopa na EP in SP (Balaton) v razredu Laser 
standard Youth, v višini 850,00 Eur 
 
Sklep je sprejet soglasno. 
 
ad. 3. Pregled in predlog o spremembi sistema izbirnih regat v razredu Optimist in ostalih mladinskih razredih 
 
Člani SSMJ se soočimo z mednarodnim koledarjem in termini prvenstev v razredu Optimist v letu 2014. Glede na 
zgodnji termin EP, ter predhodne težnje k temu, da bi se izbirne regate časovno ugodnejše razporedile, je SSMJ za 
prvenstva v letu 2014, sistem izbirnih regat spremenil. V zadnjih nekaj letih so izbirne regate v razredu Optimist 
potekale izključno spomladi. Nasičenost le teh je bila velika. Posledice so bile zaznane v odsotnosti šoloobveznih 
jadralcev pri pouku, pomanjkanju časa za udeležbo jadralcev na ostalih regatah doma in v tujini ipd. Prav tako, se 
člani SSMJ soočimo s stanjem in številom jadralcev v mladinskih prehodnih razredih. Izbirne regate s maloštevilno 
udeležbo, so po mnenju članov, slab indikator trenutne forme jadralcev.  Glede na to, da imamo v Sloveniji dve veliki 
mednarodni regati ( Laser Europa Cup in Spring Cup), bi bilo smotrno, ti dve regati uvrstiti v sistem izbirnih regat v 
prehodnih mladinskih razredih.   
 
SKLEP SSMJ 23082013/3: 
a) V razredu Optimist, za nastope reprezentance na EP in SP, štejejo naslednje regate : 
- DP Optimist  27.-29. September 2013 (JK Burja Izola) 
- Hallowen regata  25.-27. Oktober 2013 (JK Pirat Portorož) 
- Spring Meeting  marec 2014 ( ŠD Piran) 
- Koper Cup  marec/april 2014 (JK Jadro Koper) 
- Izbirna regata JK Olimpic April 2014 ( JK Izola) 
- Izbirna regata JK Izola Maj 2014 (JK Izola) 
Izračun posameznih točk na  posamezni izbirni regati ostaja nespremenjen. Od predvidenih šestih izbirnih regat, za 
določitev lestvice štejejo štiri izbirne regate pri posameznemu jadralcu z doseženimi najvišjimi točkami. 
Da se posamezna izbirna regata upošteva v izračunu točk za lestvico, morajo na regati biti izpeljani vsaj štirje 
posamezni plovi z enim odbitkom najslabše posamezne uvrstitve. 
b) Upoštevajoč željo o poenotenem sojenju na izbirnih regatah razreda Optimist, se SSMJ dogovori z sodnikom 
Miroslavom Čarmanom, o stalni prisotnosti na vseh izbirnih regatah tega razreda. Posledično, SSMJ naproša IO, za 
odobritev sredstev za pokrivanje stroškov prevoza (LJ-obala-LJ) in prehrane za dotičnega sodnika. 
c) V prehodnih mladinskih razredih, bodo izbirne regate za leto 2014 določene naknadno. Regata Spring meeting v 
Izoli in Laser Europa Cup Koper, bodo vključene v program izbirnih regat. 
 

a) Sklep je sprejet soglasno 
b) Sklep je sprejet soglasno 
c) Sklep je sprejet soglasno 

 

ad. 4. Državna prvenstva v mladinskih razredih 
 
 
Člani SSMJ se seznanijo s stanjem potrjenih DP v koledarju regat JZS. Ugotavljamo, da v nobenem od prehodnih 
mladinskih razredov DP ni razpisano.  
 
SSMJ prosi sekretarko JZS, da na klube člane JZS, naslovi dopis s pobudo za organizacijo DP v mladinskih prehodnih 
razredih. Prav tako, se člani SSMJ aktivirajo s podobno pobudo z neposrednimi kontakti s klubi, ki v svojih vrstah 
skrbijo za jadralce v mladinskih prehodnih razredih. 
 
Sklep je sprejet soglasno. 
 



 
 
 
 
 
 
 

ad 5 Termin DP Optimist ekipno in AOC – problematika 
SSMJ se seznani s problematiko, ki je nastala ob potrditvi DP Ekipno (ŠD Piran) v razredu Optimist in DP AOC (JK 
Pirat). Obe prvenstvi namreč potekata v istem terminu v piranskem zalivu. Poleg tega, v istem terminu na prvi dan 
obeh DP, poteka zadnji dan SP Fireball. Za popestritev termina, se v istem obdobju v Marini Portorož odvija Navtični 
sejem Bonaca, ki bo poleg testov na morju, z veliko verjetnostjo organiziral tudi ostale vodne aktivnosti. 

 
SKLEP SSMJ 23082013/5 
SSMJ zadolži Jureta Orla za komunikacijo s ŠD Piran za oceno možnosti in določitev načina, da bi lahko ŠD Piran 
nemoteno prvenstvo izpeljal. Prav tako ponudi pomoč pri pridobivanju primernih razsodnikov, saj je potreba po 
primernih razsodniki na omenjenem prvenstvu številčno velika in predvsem nujna. Samo Semelbauer, se zadolži za 
potrebno komunikacijo v JK Pirat, ter kontakt z organizatorjem SP Fireball.  
 
Sklep je sprejet soglasno. 
 
ad 6 Razno 
Pod to točko ni razprave. 
 
 
 
 
 
Seja se zaključi ob 22:00. 
 
 
 
 zapisal: predsednik SSMJ: 
 Jure Orel Jure Orel 


