
 
 

Zapisnik 2. seje Strokovnega sveta za vrhunski šport 
 

 
2. seja Strokovnega sveta za vrhunski šport Jadralne zveze Slovenije (v nadaljevanju SSVŠ)  je potekala dne 14.11.2017 v prostorih JK Burja v Izoli  
s pričetkom ob 18.10 uri. 
 
Prisotni člani SSVŠ: Stanislav Žbogar, Branko Brčin, Andrej Kocjan in Jure Orel (predsednik sveta). 
Ostali: Romeo Podlogar (generalni sekretar) 
 
Sejo je sklical predsednik sveta z naslednjim dnevnim redom: 
 

1. Poročila članov o izvedenih aktivnostih po dodeljenih področjih od prejšnje seje SSVS 

2. Organizacija prevoza SP Miami (ZDA) 

3. Logistika nastopov na večjih mednarodnih regatah in prvenstvih 

4. Reprezentančne kondicijske priprave 

5. Predlog načina sofinanciranja reprezentantov za leto 2018 

6. Priprava vizije JZS za nastop reprezentantov v svetovnem pokalu 

7. Razno 

 
  
K 1. točki: 

Kocjan je seznanil svet o najavi meritev gibalnih sposobnosti članskih in mladinskih reprezentantk in reprezentantov. Žbogar je poročal o 
enosedih, Orel o jadralcih in jadralkah ki so v fazi prehoda v olimpijske razrede in Brčin o svojih pogovorih s posadkama 470 ženske in 49er 
moški. Pri slednjih je poudaril, da je zelo otežena komunikacija s trenerjem. 
 
K 2. točki: 

Poročala sta generalni sekretar in Brčin. V kontejnerju JZS za Miami bo naložena jadrnica 470 in gumon ekipe 470, gumon ekipe Laser Radial 
ženske in dva Laserja ter Laser Žana Zelka. Poskušalo se bo dobiti še kakšno jadrnico tujih ekip za zmanjšanje stroška. 
Predlog sklepa: 
Sklep SSVS 14112017/1: 

Svet predlaga IO, da plačilo stroška prevoza kontejnerja krije JZS in se strošek jadralcem ne všteva v tripartitno pogodbo za 2018. 

Sklep je bil sprejet soglasno. 

 

K 3. točki:  

Po kratki razpravi je šel na glasovanje naslednji sklep: 

Sklep SSVS 14112017/2: 

Svet bo na prihodnjih sejah določil katere regate ali prvenstva so za JZS posebnega pomena, da se logistika za tista prvenstva organizira skupaj 

in tako strošek čim bolj racionalizira. 

Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
K 4.točki: 

Na podlagi razprave in predlogu predsednika je šel na glasovanje naslednji sklep: 
Sklep SSVS 14112017/3: 

SSVS predlaga IO,da JZS v pripravljalnem obdobju za sezono 2018 (v mesecu februar) za potencialne kandidate za nastop na OI Tokio 2020 
izvede skupne kondicijske priprave na slovenskem smučišču pod vodstvom Andreja Kocjana. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
K 5. točki: 

Predsednik je točko umaknil iz dnevnega reda, saj bo svet počakal na smernice, ki jih bo postavil IO na prvi naslednji seji. 
 
K 6. točki: 

Svet je razpravljal o smiselnosti udeležbe na posameznih regatah v svetovnem pokalu. Glede na svoje finančne zmožnosti morajo posadke same 
sprejeti smiselnost udeležbe na regatah na drugih kontinentih. Regata v Hyeresu je po mnenju sveta sicer najbolj pomembna, žal pa je število 
jadralcev, ki na njej lahko nastopajo, omejen. Zato je svet kot najpomembnejše regate pred svetovnim prvenstvom v Aarhusu označil regate 
Trofeo Princes Sofija, Delta Lloyd regato v Medembliku in Kiel Woche ter evropska prvenstva posameznih jadralnih razredov. Rezultati na 
naštetih regatah bodo pokazatelj pripravljenosti jadralcev. 
 
 

K 7. točki: 



 
Na podlagi poglobljene razprave je šel na glasovanje naslednji sklep: 
 
Sklep SSVS 14112017/4 

Svet imenuje naslednje potencialne kandidate za nastop na OI Tokio 2020: 
- razred 470 ženske: posadka Tina Mrak in Veronika Macarol 
- razred 49er: posadka Peter Janežič in Sebastjan Prinčič 
- razred Laser Standard: Žan Luka Zelko, Taš Kolman 
- razred Laser Radial ženske: Kim Pletikos, Lin Pletikos 
- razred Finn: Jan Orel, Liam Orel. 

Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
K 8. točki: 

Pod točko razno je svet najprej obravnaval zahtevke Nika Pletikosa in na podlagi razprave je šel na glasovanje naslednji sklep: 
 
Sklep SSVS 14112017/5 

SSVS glede na poročilo o delu Nika Pletikosa v letu 2017 predlaga IO, da se jadralcu zaradi neizpolnjevanja prijavljenega programa, neudeležbe 
na državnem prvenstvu ter EP in SP olimpijskega razreda Laser Standard  za leto 2017 ne izplača ostanek po pogodbi. 

Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 
 
Seja se je zaključila ob 20:39 uri. 
 
 
Zapisal: Romeo Podlogar                                                                               Predsednik SSVŠ: Jure Orel 


