
 
 

Zapisnik 2. korespondenčne seje Strokovnega sveta 
 

Predsednik strokovnega sveta Vasilij Žbogar je dne 27.2.2019 sklical 2. korespondenčno sejo Strokovnega 
sveta JZS. Seja je potekala po e-pošti do dne 28.2.2019 do 24:00 ure. 
 
Na seji so sodelovali: Vasilij Žbogar, Andrej Kocjan, Mitja Petrič in Sandi Dekleva. 
Ostali: Romeo Podlogar 
Odsotni: Nik Pletikos 
 
Dnevni red seje: 

1. Prijava reprezentance v razredu Optimist na svetovno in evropsko prvenstvo  
2. Prijava reprezentance na World Sailing Youth svetovno prvenstvo 
3. Obravnava vlog na razpis za reprezentančne trenerje, ki uporabljajo infrastrukturo klubov 

  
  
K 1. točki: 
  
Obrazložitev: 
Potrebno je bilo prijaviti reprezentanci v razredu Optimist na svetovno in evropsko prvenstvo. V primeru 
prijave reprezentance po določenem roku, bi bila štartnina za 20% višja.  

 Svetovno prvenstvo bo od 6. – 16. julija v English Harbour na Antigui. Mitja Petrič, pristojen za razen 
Optimist, je predlagal, da na prvenstvu nastopi vseh 5 jadralcev, kolikor jih Slovenija lahko prijavi. Ker je bilo 
potrebno prijave že oddati in plačati 50% štartnine, je generalni sekretar prijavo že izvedel. V skladu z 
navodilom je prijavil tudi 3 dnevni  predčasni prihod na prizorišče.  

 Evropsko prvenstvo bo potekalo v Crozon - Morgat v Franciji od 22.- 28. junija. Po navodilu Mitje Petriča je 
generalni sekretar prijavil vseh 7 možnih jadralcev. Tudi v tem primeru je bilo plačilo 50% štartnine že 
izvedeno. 

  
Predsednik je predlagal v sprejem naslednja sklepa: 
 
Sklep SS 270219/1: 
Strokovni svet potrjuje, da se na SP 2019 v razredu Optimist prijavi 5 članska reprezentanca ob spremstvu 
trenerja in vodje reprezentance. Reprezentanca pred nastopom opravi 3 dneve priprav tudi na prizorišču 
Sklep je bil sprejet s 3 glasovi ZA in 1 VZDRŽAN. 
  
Sklep SS 270219/2: 
Strokovni svet potrjuje, da se na EP 2019 v razredu Optimist prijavi 7 članska reprezentanca ob spremstvu 
trenerja in vodje reprezentance. 
Sklep je bil sprejet s 3 glasovi ZA in 1 VZDRŽAN. 
 
 
  
K 2. točki: 
 
Obrazložitev: 
Potrebno je bilo prijaviti mladinsko reprezentanco za nastop na World Sailing Youth svetovnem prvenstvu, 
ki bo potekalo od 13. – 20. julija v Gdynii na Poljskem. Sandi Dekleva , zadolžen za mladinske prehodne 
razrede, je predlagal nastop posadk v Laser Radial moški in 420 dekleta. Generalni sekretar je v roku tako 
prijavil nastop reprezentance v teh dveh razredih in trenerja ter spremljevalca. 
  



 
Predsednik je predlagal v sprejem naslednji sklep: 
  
Sklep SS 270219/3: 
Strokovni svet potrjuje, da se  na WS mladinsko svetovno prvenstvo prijavi nastop v razredu Laser Radial 
moški in 420 ženske skupaj s trenerjem in vodjo reprezentance.  
 Sklep je bil sprejet s 3 glasovi ZA in 1 VZDRŽAN. 
 
K 3. točki: 
 
Obrazložitev: 
Na objavljen interni razpis za financiranje reprezentančnih trenerjev, ki uporabljajo infrastrukturo klubov, je 
pravočasno prispelo 6 vlog. Vloga Branka Pistotnika ni ustrezala razpisnim pogojem. Vloge so podali JK 
Burja, JK Ljubljana, JK Pirat in JK Jadro dve vlogi. Člani strokovnega sveta so se z vlogami seznanili. 
  
Predsednik je predlagal v sprejem naslednji sklep: 
  
Sklep SS 270219/4: 
Na podlagi prispelih vlog Strokovni svet predlaga IO JZS, da JZS sklene naslednje tripartitne pogodbe: 
 s trenerjem Mitjo Mikulinom in JK Pirat za treniranje in vodenje programa v razredu 420 in 470 
 s trenerjem Jakobom Božičem in JK Burja za treniranje in vodenje programa v razredu Laser 4.7 
 s trenerjem Matijo Čokom in JK Jadro za treniranje in vodenje programa v razredu Laser 4.7, s tem, da se postavi 

trenerju pogoj, da pridobi ustrezno usposobljenost za trenerja še v letu 2019 
 s trenerjem Urošom Kraševcem in JK Ljubljana za treniranje in vodenje programa v razredu Laser Radial. 
 Sklep je bil sprejet soglasno s 4 glasovi ZA. 
 
 
Koper, 3.3.2019 
 
Zapisal: Romeo Podlogar                                                                    Predsednik: Vasilij Žbogar 
 

 


