
 
 

Zapisnik 5. seje Strokovnega sveta za vrhunski šport 
 

 
5. seja Strokovnega sveta za vrhunski šport Jadralne zveze Slovenije (v nadaljevanju SSVŠ)  je potekala dne 24.4.20178 
v prostorih JK Burja v Izoli  s pričetkom ob 19.00 uri. 
 
Prisotni člani SSVŠ: Stanislav Žbogar, Branko Brčin, Andrej Kocjan in Jure Orel (predsednik). 
 
Sejo je sklical predsednik sveta z naslednjim dnevnim redom: 
 

1. Potrditev predhodnik zapisnikov SSVŠ 
2. Pregled dela in rezultatov dosedanje sezone članskih reprezentanc 
3. Svetovno prvenstvo v Aarhusu: 

a: potrditev oz. določitev reprezentanc in strokovne oz. spremljevalne ekipe 
b: določitev vodje reprezentance 
c: organizacija odprave 

4. Svetovni pokal 2019, razprava na teme: 
a: nastopajoči na posameznih regatah iz serije 
b: logistika 

5. Razno 
 
K 1. točki: 

K prvi točki ni bilo razprave. 
 
Sklep SSVŠ 24042018/1: 

SSVŠ potrjuje zapisnik prejšnje seje. 

Sklep je bil sprejet soglasno. 
 

K 2. točki: 

Na podlagi razprave, v kateri so sodelovali vsi prisotni, je predsednik dal na glasovanje naslednji sklep: 
 

SSVŠ se je seznanil z dosedanjimi rezultati članskih posadk v olimpijskih razredih. Razprava je potekal kot podlaga za 
naslednje točke dnevnega reda.  

 

K 3. točki: 

Na podlagi kratke razprave, v kateri so sodelovali vsi prisotni, je predsednik dal na glasovanje naslednji sklep: 
 
Sklep SSVŠ 24042018/:2 

a,b in c: SSVŠ potrjuje naslednje nastope jadralcev, posadk in strokovnega ekipe za SP Aarhus : 
Laser Std : Žan Luka Zelko – trener se določi naknadno, drugo mesto v tem razredu, se določi naknadno 
Laser R: Kim Pletikos in Lin Pletikos-trener Klavdij Pletikos 
470 Ž: Tina Mrak in Veronika Macarol-trener Tomaž Čopi 
470 M: Rok Verderber in Klemen Semelbauer-Trener se določi naknadno 
49er: Peter Lin Janežič in Sebastian Prinčič- Trener Andrej Janežič 
Finn: Jan Orel in Liam Orel-trener Giorgio Poggi 
Za vodjo reprezentance na predlog Branka Brčina in Stanislava Žbogarja SSVŠ imenuje : Jureta Orla  
Za potrebe reprezentance (fizioterapija) SSVŠ imenuje : Mirjam Ivančič 
Za oba SSVŠ predlaga IO-ju, da opredeli višino financiranja v čim krajšem možnem času. 
SSVŠ predlaga, da se posamezni jadralci in posadke same organizirajo odpravo, saj je z logističnega vidika za Aarhus 
najenostavneje. 

Sklep je bil soglasno. 



 
 

K 4.točki: 

Sklep SSVŠ 24042018/:3 

SSVŠ na podlagi 1- točke dnevnega reda za enkrat za SP na Japonskem 2019 potrjuje samo posadko v 470 Ž Tino Mrak 
in Veroniko Macarol in njunega trenerja Tomaža Čopija. Logistiko ureja posadka s pomočjo Generalnega sekretarja 
JZS. 

Sklep je bil sprejet soglasno. 
 
K 5. točki: 

Pod točko razno je razprava tekla na pobudo Branka Brčina v zvezi s pogodbo o financiranju programa v razredu 470 
Ž. SSVŠ soglasno predlaga IO-ju, da v najkrajšem možnem času obravnava predlog o zvišanju pogodbene vrednosti. 
 
Seja se je zaključila ob 20:50 uri. 
 
 
Zapisal: Jure Orel                                                                                                                            Predsednik SSVŠ: Jure Orel 


