
 
 

Zapisnik 3. seje Strokovnega sveta za vrhunski šport 
 

 
3. seja Strokovnega sveta za vrhunski šport Jadralne zveze Slovenije (v nadaljevanju SSVŠ)  je potekala dne 24.3.20178v prostorih JK Burja v Izoli  
s pričetkom ob 9.24 uri. 
 
Prisotni člani SSVŠ: Stanislav Žbogar, Andrej Kocjan in Jure Orel (predsednik). 
Odsotni: Branko Brčin je bil odsoten zaradi službenih obveznosti. 
Ostali: Romeo Podlogar (generalni sekretar) 
 
Sejo je sklical predsednik sveta z naslednjim dnevnim redom: 
 

1. Aktivnosti glede SI 2018 in sprejem pogojev za nastop 
2. Pregled in obravnava pravilnika sveta sodnikov in regatnih funkcionarjev 
3. Seznanitev s problematiko kontejnerja na poti z Miami nazaj 
4. Poročilo predsednika SSVŠ o pogovorih s posameznimi jadralci in posadkami v času od zadnje seje SSVŠ 
5. Razno 

K 1. točki: 

Predsednik je po razpravi v zvezi z sredozemskimi igrami v Tarragoni v Španiji, v kateri so sodelovali vsi prisotni, predlagal naslednja sklepa: 
 
Sklep SSVŠ 24032018/1: 

SSVŠ v reprezentanco za sredozemske igre Tarrangona 2018 imenuje naslednje jadralce: 
- Žan Luka Zelko – Laser Standard 
- Kim Pletikos – Laser Radial 
- Lin Pletikos – Laser Radial. 
V strokovno ekipo SSVŠ imenuje Jureta Žbogarja, kot  vodja odprave in trenerja jadralcev razreda Laser Standar, in  Klavdija Pletikosa  kot 
trenerja jadralk razreda Laser Radial. 

Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
 Sklep SSVŠ 24032018/2: 

SSVŠ bo drugega člana reprezentance v razredu Laser Standard imenoval po končani regati Izola Spring Cup. Pri določitvi reprezentanta se bo 
upoštevala perspektivnost mladega jadralca. 

Sklep je bil sprejet z dvema glasovoma ZA in enim PROTI. 

 

K 2. točki: 

Na podlagi kratke razprave, v kateri sta sodelovala predsednik in Žbogar, je predsednik dal na glasovanje naslednji sklep: 
 
Sklep SSVŠ 24032018/3: 

SSVŠ predlaga, da IO JZS ponovno obravnava Pravilnik Sveta sodnikov in regatnih funkcionarjev na svoji seji. 

Sklep je bil sprejet z 2 glasovoma ZA in 1 VZDRŽANIM. 
 

 

K 3.točki: 

Generalni sekretar je navzoče seznanil s problematiko, ki je nastala z zamudo pri  prevozu kontejnerja z opremo iz Miamija. Prevzem opreme je 
predviden v torek ob 8.00 uri. 
Predsednik ni predlagal nobenega sklepa v sprejem. 
 
K 4. točki: 

Predsednik je seznanil člane s pogovori, ki jih je opravil z reprezentanti.  
 
K 5. točki: 

Andrej Kocjan je seznanil SS z udeležbo jadralcev na testiranjih fizičnih sposobnosti. 8 od 28 pozvanih jadralcev se testiranja ni udeležilo. Ker so 
testiranja obvezna, bo 8 jadralcev ponovno pozvanih s pripombo, da so testiranja obvezna. 

 
Seja se je zaključila ob 10:51 uri. 
 
 
Zapisal: Romeo Podlogar                                                                               Predsednik SSVŠ: Jure Orel 


