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Zapisnik 8.seje Strokovnega sveta za vrhunski šport JZS, ki je potekala dne 18.2.2015 v  Izoli s pričetkom ob 

9.00 uri. 

 
 
Udeleženi člani: predsednik Stanislav Žbogar, Karlo Hmeljak in Tomaž Čopi 
Ostali sodelujoči: generalni sekretar Romeo Podlogar 
 
Svet je bil sklepčen. Predsednik je predlagal naslednji dnevni red: 

 
1. Obravnava plana  jadralcev za leto 2015 
2. Razno 

 
Dnevni red je bil soglasno sprejet. 
 

K točki 1. 

Člani so pregledali prispela poročila za leto 2014 in plane jadralcev za leto 2015. 
 
Na podlagi razprave so bili soglasno sprejeti naslednji sklepi: 
 
Sklep SSVS /180215/1 
Na svetovnem prvenstvu v razredu Laser Standard v Kanadi lahko nastopijo jadralci, ki se bodo uspeli uvrstiti 
na regato ISAF Sailing World Cup Hyeres ali  ISAF Sailing World Cup Weymouth &Portland. 
 
O nastopu na svetovnem prvenstvu v Kanadi jadralcev, ki se jim ne bo uspelo uvrstiti na regato svetovnega 
pokala, bo strokovni svet odločal na podlagi njihovih rezultatov na naslednjih regatah: 

- Trofeo SAR Prinsess Sofia na Palma de Malorci  
- Laser Europacup v Kopru 
- Delta Lloyd Regatta v Medembliku. 

 
 
 
Sklep SSVS /180215/2 
Na svetovnem prvenstvu v razredu Laser Radial ženske  v Omanu lahko nastopijo jadralke, ki se bodo uvrstile 
na regato ISAF Sailing World Cup Hyeres ali  ISAF Sailing World Cup Weymouth &Portland. 
 
O nastopu na svetovnem prvenstvu v Omanu jadralk, ki se jim ne bo uspelo uvrstiti na regato svetovnega 
pokala, bo strokovni svet odločal na podlagi njihovih rezultatov na naslednjih regatah: 

- Trofeo SAR Prinsess Sofia na Palma de Malorci  
- Laser Europacup v Kopru 
- Delta Lloyd Regatta v Medembliku. 

 
 
Sklep SSVS /180215/3 
SSVS bo spremljal delo in nastope tudi ostalih posadk v rezredu 470 (moški in ženske), ki so oddale programe 
za leto 2015. 
 
 
K točki 2. 

 
Pogovor je tekel o zagotavitvi finančnih sredstev za delo posadk.  



Izvršnemu odboru JZS strokovni svet predlaga, da se posadkam zagotovi vsaj pogodbe v enakih zneskih kot 
lansko leto, s tem, da se dodatno financira nastop na predolimpijski regati v Rio de Janero in dodatek za 
svetovna prvenstva izven Evrope. 
 
Seja je bila zaključena ob 11.30 uri. 
 
 
Zapisal:                                                                                                                                             Predsednik: 
Romeo Podlogar   Stanislav Žbogar 


