
 
 

Zapisnik 1. seje Strokovnega sveta za vrhunski šport 
 

 
1. seja Strokovnega sveta za vrhunski šport Jadralne zveze Slovenije (v nadaljevanju SSVŠ)  je potekala dne 
26.09.2017 v prostorih JZS v Kopru s pričetkom ob 18.15 uri. 
 
Prisotni člani SSVŠ: Stanislav Žbogar, Branko Brčin, Andrej Kocjan in Jure Orel. 
Ostali: Romeo Podlogar (generalni sekretar) 
 
Sejo je odprl generalni sekretar in predlagal, da člani kot 1. točko dnevnega reda izvolijo izmed sebe predsednika, 
potem pa določijo ostale točke dnevnega reda te seje. 
Člani so se s predlogom strinjali. 
  
K 1. točki: 
 
Po kratki razpravi je šel na glasovanje naslednji sklep: 
 
Sklep SSVŠ 260917/1 

Za novega predsednika strokovnega sveta za vrhunski šport JZS se imenuje Jureta Orla. 
Sklep je bil sprejet soglasno. 
 

Vodenje seje je prevzel novi predsednik SSVŠ. 
 

Predsednik je predlagal za obravnavo naslednji točki dnevnega reda: 
 

2. Razdelitev področij dela med člane SSVŠ 

3. Točke dnevnega reda, ki se bodo obravnavale na naslednji seji 
 

 S predlogom dnevnega reda so se strinjali vsi člani. 
 

K 2. točki: 

Po krajši razpravi, v kateri so sodelovali vsi prisotni, je šel na glasovanje naslednji sklep: 

 
Sklep SSVŠ 260917/2 

Področja dela med člani SSVŠ se razdelijo: 
- Andrej Kocjan – kondicijske priprave in meritve 
- Branko Brčin – posadke dvosedov 
- Stanislav Žbogar – posadke enosedov 
- Jure Orel – prehod jadralcev iz mladinskih prehodnih razredov v olimpijske razrede  
Sklep je bil sprejet soglasno. 

 

K 3. točki:  

Na podlagi razprave, v kateri so razpravljali vsi člani SSVŠ, je bil predlagan naslednji sklep: 

 

Sklep SSVŠ 260917/3 

Na naslednji seji se bodo obravnavale naslednje teme: 
- priprava vizije JZS za nastop reprezentantov v svetovnem pokalu 
- logistika nastopov na večjih mednarodnih regatah in prvenstvih 
- reprezentančne kondicijske priprave 
- predlog načina sofinanciranja reprezentantov za leto 2018. 
Sklep je bil sprejet soglasno. 



 
 
Seja se je zaključila ob 19:45 uri. 
 
 
Zapisal: Romeo Podlogar                                                                               Predsednik SSVŠ: Jure Orel 


