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Zapisnik korespondenčne seje Izvršnega odbora JZS 
 

Sklicane dne 03.06.2011 in zaključene 03.06.2011 ob  24:00  
 

 
Zaradi nujnosti tekočih zadev in zagotavljanja nemotenega izvjanja delovnega programa je bila 
sklicana korespondenčna seja IO JZS. 
 
Udeleženci:     Gregor Veselko, Predsednik JZS 
  Mitja Margon, Podpredsednik JZS 
  Tomaž Orešič, Podpredsednik JZS   
  Juta Ošlak Kranjc,  članica IO JZS 
  Bogomir Horvat,    član IO JZS 
  Jani Dvoršak, član IO JZS 
  Zvonko Hočevar, član IO JZS 
 
 
 
Dnevni red: 
 
 
Dnevni red: 

 
1. Tekoča problematika 
2. Statusi 
3. Nastopi na prvenstvih 
4. Pregled stanja EP, Test event 
5. Dopis JK Burja 

 
 
K točki 1.:  
Glede na trenutno tekočo problematiko in zadnje dogodke, je IO obravnaval in sprejel dva sklepa, ki sta podlaga 
oz.izhodišča za nadaljnje delo in izpeljavo programov. 
 
Sklep IO/03062011/1: 
 
IO JZS absolutno zavrača neutemeljene vsebine, ki so se pojavile v »Peticiji jadralcev s kategorizacijo 
perspektivnega razreda« in odprtem pismu.  
Ker menimo, da so bili mladi perspektivni jadralci zavedeni oz. niso bili seznanjeni z vsebino omenjenih 
dokumentov, pozivamo podpisnike oz. njihove zakonite zastopnike, da svoje podpise s pismom JZS  
umaknejo in s tem omogočijo nadaljnje neovirano delo reprezentanc oz. financiranje v skladu s sicer 
veljavnimi akti in programi dela. 
 
Za Sklep IO/03062011/1 glasovalo 6 članov IO. Sklep je sprejet. 
 
 
 
 
 
 



 
Sklep IO/03062011/2: 
 
IO JZS se je seznanil z novimi disciplinami in razredi, ki jih je ISAF potrdil za prihodnje POI 2016. 
Pozdravljamo potrditev razredov, v katerih imamo že pogone (470, Laser, Finn), vendar bo potrebno 
pripraviti ustrezne usmeritve in programe za nove discipline, ki jih pri nas do sedaj še nismo gojili 
(ženski »high performance« dvosed, mešani dvotrupec).  
 
Za Sklep IO/03062011/2 glasovalo 6 članov IO. Sklep je sprejet. 
 
 
 
K točki 2.: 
V skladu z doseženimi rezultati in dokončanimi kriterijskimi regatami, se podeljuje Statuse. 
 
 
Sklep IO/03062011/3: 
 
V skladu s sprejetimi sklepi in akti ter na podlagi končanih kriterijskih regat v razredu Optimist in Laser 
Radial, se podeljuje status sledečim jadralcem oz.jadralkam: 
 
»Mladi up«: 

- Liam Orel 
- Peter Lin Janežič 
- Toni Vrščaj 
- Lara Poljšak 
- Jana Germani 
- Taš Kolman 
- Mara Turin 
- Lin Pletikos 
- Anže Podlogar 
- Martin Peternel 
- Luka Sotošek 
- Lara Ros 
 

»Mladinski reprezentant«: 
- Podlogar Tim 

 
Na podlagi imenovanja mladinskih reprezentanc za SP in EP ter na podlagi Sklepa IO/29.04.2011/1, 
bodo našteti jadralci deležni financiranja nastopov na uradnih prvenstvih ter reprezentančnih pripravah.  
 
Za Sklep IO/03062011/3 glasovalo 6 članov IO. Sklep je sprejet. 
 
 
 
Sklep IO/03062011/4: 
 
V skladu s Pravilnikom o financiranju državnih reprezentanc (4.člen), IO JZS podeljuje status: 
»Državni reprezentant v olimpijskem razredu«: 
- Mitja Mikulin – Sebastijan Prinčič (470): sta se na regati za svetovni pokal uvrstila v prvo četrtino nastopajočih 
(DLR Medemblik, 12.mesto/68 nastopajočih) 
- Karlo Hmeljak (Laser): se je na regati za svetovni pokal uvrstil v prvo četrtino nastopajočih (DLR Medemblik, 
29.mesto/123 nastopajočih) 
 
Programi bodo dodatno finacirani k osnovi definirani v sklepu IO/29.04.2011/1: 

- sofinanciranje stroškov udeležbe na eni regati za Svetovni pokal 
 
Nadaljnje financiranje bo definirano po regati v Weymouthu. 
 
Za Sklep IO/03062011/4 glasovalo 7 članov IO. Sklep je sprejet. 
 
 
 
 
 
 



 
K točki 3.: 
Na podlagi končanih kriterijev v razredu Optimist in Laser Radial, se imenujejo člani reprezentanc za nastope na 
uradnih prvenstvih.  
 
Sklep IO/03062011/5: 
 
1. V reprezentanco za nastop na Evropskem prvenstvu v razredu Optimist, ki bo od 02. do 10.07.2011 v 
Taviri (POR), se imenujejo sledeči jadralci: 
- Taš Kolman 
- Mara Turin 
- Lin Pletikos 
- Anže Podlogar 
- Martin Peternelj 
- Luka Sotošek 
- Lara Ros 
- Trener: David Poljšak 
- Spremljevalec (predstavnik države): Aleksander Ros 
 
Priprave reprezentance za EP organizira trener Poljšak.  
Trener za prvi del priprav (regata Workum) je Janez Mrak. 
 
 
2. V reprezentanco za nastop na Svetovnem prvenstvu v razredu Optimist, ki bo od 30.12.2011 do 
10.01.2012 v Napier-u (NZL), se imenujejo sledeči jadralci: 
- Liam Orel 
- Peter Lin Janežič 
- Toni Vrščaj 
- Lara Poljšak 
- Jana Germani 
- Trener: Jure Orel 
- Spremljevalec (vodja ekipe): Andrej Janežič 
 
Priprave reprezentance za SP organizira in vodi trener  Jure Orel.  
 
 
3. V reprezentanco za nastop na Evropskem/Svetovnem mladinskem prvenstvu v razredu Laser Radial, 
ki bo od 24. do 31.07. v La Rochelle-u (FRA), se imenujejo sledeči jadralci: 
- Tim Podlogar 
- Trener in vodja ekipe: Jure Žbogar (čakamo potrditev) 
 
Nastop se dovoli še sledečim jadralcem:  
- Jakob Perne, Nina Vovk (prva dva izmed tistih, ki niso dosegli kvote 80%) 
Obrazložitev: zaradi nastopov prvih s kriterijske lestvice na prvenstvih razreda Laser 4.7 je udeležba več članov 
reprezentance smiselna. JZS jadralca v primeru nastopa obravnava kot reprezentanta, ki sta dosegla kvoto 80% točk - 
krije štartnino in nudi podporo trenerja reprezentance. 
 
- Enej Kocjančič  
Obrazložitev: zaradi nastopov prvih s kriterijske lestvice na prvenstvih razreda Laser 4.7, se nastop dovoli na podlagi 
doseženih rezultatov in jadranja, ki ga je prikazal na regatah ter zaradi dejstva, da na ostalih regatah ni mogel 
nastopiti (vloga). JZS ga v primeru nastopa obravnava kot reprezentanta, ki je dosegel kvoto 80% točk - krije štartnino 
in nudi podporo trenerja reprezentance. 
 
Priprave organizira in vodi Jure Žbogar (čakamo potrditev).  
Priporočilo IO JZS: priprave se opravijo na prizorišču prvenstva, pred prvenstvom (7-10 dni). 
 
 
 
4. V skladu z novimi dejstvi se za razred Laser 4.7 dopolni sklep IO JZS s sledečo vsebino: 
- Evi Peternelj se dovoli nastop na SP (S.Francisco).  
Obrazložitev: organizator je Sloveniji dodelil dodatno mesto v floti ženskih jadralk. Financiranje se odobri iz naslova 
individualnih priprav, ki jih ima jadralka na razpolago v skladu s sklepom IO/29.04.2011/1 z dne 29.04.2011. 
Jadralka se mora obvezno udeležiti priprav reprezentance. 
- Maksu Vrščaju se dovoli nastop na prvenstvih razreda Laser 4.7.  



Obrazložitev: zaradi doseženih rezultatov in jadranja, ki ga je prikazal na regatah, ter zaradi dejstva, da se je v serijo 
kriterijskih regat vključil kasneje. JZS ga v primeru nastopa obravnava kot reprezentanta, ki je dosegel kvoto 80% točk 
- krije štartnino in nudi podporo trenerja reprezentance.  
 
- Priprave za EP in SP se po programu imenovanih trenerjev opravijo v Starigradu (Hvar), od 18.06. do 
26.06. ter od 17. do 20.07. v Izoli. Tekmovalci, ki so imenovani v reprezentanco morajo svojo prisotnost 
potrditi najkasneje do 05.06. enemu od trenerjev. Na priprave so vabljeni vsi tekmovalci, ki jim je 
udeležba na prvenstvih odobrena. 
 
 
5. V reprezentanco za nastop na ISAF Youth svetovnem prvenstvu, ki bo od 07. do 16.07. v Zadru (CRO), 
se imenujejo sledeči jadralci: 
- Žan Luka Zelko (Laser Radial) 
- Nina Vovk (Laser Radial) 
- Matej Stanič – Jernej Potokar (420) 
 
- Trener Laser Radial: Matjaž Zelko 
- Vodja ekipe in trener 420: Simon Dekleva (čakamo potrditev)  
 
Priprave se opravijo na prizorišču prvenstva, pred prvenstvom (5 dni). 
 
 
6. V skladu z nadaljnjim razvojem razreda v okviru olimpijske družine, ter zaradi časovne in krajevne 
bližine prizorišč, se potrjuje nastop na MSP in MEP v razredu 470, ki bosta med 20.07. in 15.08. v 
Medemblik-u (NED) oz. Nieuwpoort-u (BEL), posadki: 
- Andraž Gulič – Jakob Božič 
 
Trener bo potrjen naknadno. Sekretar je zadolžen za pridobitev ponudbe s strani Matjaža Antonaza. 
 
 
7. V reprezentanco za nastop na EUROSAF Youth Games, ki bo od 13. do 20.08. v Riva del Garda (ITA), 
se imenujejo sledeči jadralci: 
- Žan Luka Zelko (Byte) 
- Eva Peternelj (Byte) 
 
- Trener: Matjaž Zelko 
 
 
Za Sklep IO/03062011/5 glasovalo 6 članov IO. Sklep je sprejet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
K točki 4.:  
 
Sklep IO/03062011/6: 
 
Udeleženci za člansko EP v olimpijskih razredih in predolimpijsko regato v Weymouthu se določijo po 
regati Sail for Gold, ki je tudi zadnja izbirna regata. V času omenjene regate se zberejo logistična 
izhodišča za odpravo. 
Zadolžen: Mitja Margon 
 
Za Sklep IO/03062011/6 glasovalo 7 članov IO. Sklep je sprejet. 
 
 
 
 
K točki 5.: 
 
 
Predlog Sklepa IO/03062011/7: 
 
IO JZS ugotavlja neupoštevanja odločb disciplinskega sodnika s strani članov JK Burja. 
IO JZS potrjuje obvestilo JK Burji glede kršitev njihovih članov. 
 
 
Za Sklep IO/03062011/6 glasovalo 7 članov IO. Sklep je sprejet. 
 
 
 
 
 
Generalni sekretar JZS Predsednik JZS 
 Sašo Jurak l.r. Dr. Gregor Veselko l.r. 
 
 

 
 
 


