
ZAPISNIK

1. seje Strokovnega sveta za vrhunski šport (SSVŠ) Jadralne zveze Slovenije, ki je potekala 30. 
aprila 2013 v prostorih JZS s pričetkom ob 15:00

Prisotni člani SSVŠ: Dušan Puh (predsednik), Janez Mrak, Klavdij Pletikos in Uroš Žvan
Ostali prisotni: Petra Zelko (generalna sekretarka JZS)

Dnevni red:
1. Pravilnik o delu SSVŠ
2. Pregled stanja
3. Potrditev kriterijskih lestvic
4. Financiranje reprezentanc
5. Soglasja za nastope na regatah
6. Razno

ad 1. Pravilnik o delu SSVŠ

Predlagajo se spremembe in dopolnitve »Pravilnik o delu strokovnega sveta Jadralne zveze 
Slovenije« s preimenovanjem pravilnika v »Pravilnik o delu strokovnega sveta za vrhunski šport in 
strokovnega sveta za mladinsko jadranje Jadralne zveze Slovenije«.

S pravilnikom se tudi razdvojijo pristojnosti SSMJ in SSVŠ.

SSVŠ izoblikuje predlog novega pravilnika in predlaga izvršnemu odboru sprejetje le tega.

SKLEP SSVŠ 30042013/1:
SSVŠ podaja IO-ju predlog »Pravilnika o delu strokovnega sveta za vrhunski šport in strokovnega 
sveta za mladinsko jadranje Jadralne zveze Slovenije«.

ZA sklep glasujejo 4 člani SSVŠ.

Predlog pravilnika je priloga zapisnika.

ad. 2. Pregled stanja

SSVŠ je prejel 14 programov jadralnih posadk za leto 2013. Med prejetimi programi se programi 12 
posadk nanašajo na nastope v olimpijskih razredih, 2 programa pa na nastope posadk v 
neolimpijskih jadralnih razredih (od tega se program ene posadke nanaša na tri neolimpijske 
jadralne razrede).

Med 12 posadkami v olimpijskih razredih za tri od njih SSVŠ ne razpolaga s podatki o njihovi 
aktivnosti. Karlo Hmeljak ima v letošnji sezoni opravljen le en nastop in ne izvaja predanega 
programa, Tine Može je poškodovan, odda program Gašperja Vinčeca pa se nanaša le na nastope na 
evropskem in svetovnem prvenstvu s podatki o njegovi trenutni aktivnosti pa SSVŠ ne razpolaga.



SKLEP SSVŠ 30042013/2:
Predsednik SSVŠ se zadolži da opravi razgovor o njunih načrtih s Tinetom Možetom in Gašperjem 
Vinčec

Sklep je sprejet soglasno.

Po pregledu situacije SSVŠ ugotavlja, da morajo tako SSVŠ kot SSMJ ter IO JZS in klubi podvzeti 
aktivnosti za povečanje števila aktivnih jadralcev.

ad. 3. Potrditev kriterijskih lestvic

Strokovni svet pregleda kriterijske lestvice za nastope na EP in SP ter kriterijsko lestvico za nastope 
na Sredozemskih igrah.

Na kriterijski lestvici za nastope na EP in SP se pojavljajo posamezni športniki, ki niso odjadrali niti 
enega plova, le prijavili so se na posamezna regato.

SKLEP SSVŠ 30042013/3:
Pri izračunu kriterijske lestvice na nastope na EP in SP se na posamezni regati upoštevajo samo 
dejansko nastopajoči športniki oziroma tisti, ki so do cilja prijadrali vsaj v enem plovu. 

Pri pregledu kriterijske lestvice za nastop na Sredozemskih igrah je ugotovljeno, da ISAF ni podelil 
točk za nastop na Split Olympic Sailing Week v razreduh Laser Radial in 470. Točke niso bile 
podeljene, ker organizator ISAF ni sporočil ločenih rezultatov za moške in ženske. Organizator je 
kasneje na ISAF sicer poslal ločene rezultate, vendar še niso vključeni v ISAF lestvico.

Na regati Izola Spring Cup v razredu Laser Standard je ISAF zagrešil napako pri točkovanju. Iz 
rezultatov je izpustil četrto uvrščenega Uroša Kraševca, vsem uvrščenim za njim pa dodelil točke za 
eno mesto boljše od njihove dejanske uvrstitve. Tako organizator, kot JZS sta urgirala pri ISAF, 
vendar točke še niso popravljene.

SKLEP SSVŠ 30042013/4:
Pri izračunu kriterijske lestvice za nastop na Sredozemskih igrah se v razredih Laser Radial in 470 
za regato Split Olympic Sailing Week ISAF točke dodelijo na osnovi izračuna, ki ga opravi JZS.
ISAF točke za razred Laser Standard za regato Izola Spring Cup se korigira od četrtega mesta 
naprej v skladu z dejanskimi rezultati. Korigiran izračun opravi JZS. 

ad. 4. Financiranje reprezentanc

Strokovni svet se glede na trenutno malo število aktivnih vrhunskih jadralcev odloči, da ne bo 
predlagal sprejema pravilnika o financiranju reprezentanc in bo o financiranju reprezentanc odločal 
brez pravilnika.

a) Financiranje nastopov v olimpijskih razredih

Obseg financiranja reprezentanc temelji na dosedanjih rezultatih, kategorizaciji športnikov, oddanih 



individualnih programih, zahtevnosti oziroma ceni posameznega razreda in oddaljenosti 
posameznih prvenstvenih prizorišč.

SSVŠ se odloči, da bo z oziroma na njihov nivo kvalitete rezultatov in dela dve jadralni posadki v 
razredu Finn in eno v razredu 470 ženske financiral individualno.

Vasilij Žbogar je nosilec medalj z največjih tekmovanj in se redno uvršča v medal race na 
najpomembnejših svetovnih regatah. Ima status vrhunskega športnika svetovnega razreda in je 
oddal popoln individualni program. Vsekakor lahko pričakujemo, da bo že v letu 2014 v 
Santanderju Sloveniji prijadral olimpijsko normo.

Tina Mrak je konec preteklega leta flokistko Tejo Černe zamenjala z Veroniko Macarol s katero je 
jadrala že v preteklosti. Dekleti se občasno uvrščata v medal race, tudi od njiju pa lahko s precejšnjo 
verjetnostjo pričakujemo da bosta v letu 2014 izpolnili olimpijsko normo. Tina ima kategorizacijo 
vrhunskega športnika svetovnega razreda, Veronika pa je trenutno brez kategorizacije. Dekleti sta 
oddali popoln individualni program.

Gašper Vinčec je v preteklem olimpijskem ciklusu dokaj redno uvrščal med najboljših 10 na 
najmočnejših svetovnih regatah. V letošnjem se regat še ni udeleževal, oddal pa je program v 
katerem je predvidena samo udeležba na evropskem in svetovnem prvenstvu.

SKLEP SSVŠ 30042013/5:
SSVŠ odobri financiranje individualnih programov v letu 2013 in programe potrdi:
- Vasiliju Žbogarju v vrednosti 40.000 EUR,
- Tini Mrak in Veroniki Macarol v vrednosti 30.000 EUR
- Gašperju Vinčecu v vrednosti 10.000 EUR

V obseg odobrenega financiranja ne sodita reprezentančna nastopa na Test Eventu v Santanderju in 
na Sredozemskih igrah v Mersinu. V zgoraj naveden obseg sredstev so vključena tudi s sklepom IO 
18022013/6 že dodeljena sredstva.

Sklep je sprejet soglasno.

Za ostale reprezentance SSVŠ določi obseg financiranja na osnovi celotne reprezentance. Po 
končanem kriteriju bo posadkam uvrščenim v reprezentanco povrnjen del stroškov že izpeljanega 
programa za preostanek programa pa bo določena izvedba in financiranje individualnega dela in 
skupnega reprezentančnega dela programa.

SSVŠ bo predvidoma v reprezentanco v olimpijskih jadralnih razredih po končanem kriteriju uvrstil 
naslednje število posadk:
- Laser Standard: 3 posadke
- Laser Standard – mladinsko svetovno prvenstvo: 1 posadka
- Laser Radial: 1 posadka
- Laser Radial – mladinsko svetovno prvenstvo: 1 posadka
- 470 moški: 3 posadke
- 470 moški – mladinsko svetovno prvenstvo: 1 posadka
- razred Finn: največ 1 posadka ob Žbogarju in Vinčecu



V reprezentanco za nastop na Test Eventu v Santanderju bodo izbrane po ena posadka v razredih: 
Finn, 470 moški, 470 ženske, Laser Standard in Laser Radial.

JZS bo morala prevzeti tudi strošek dela priprav za nastop na Sredozemskih igrah. Priprave bodo 
sofinancirane za udeležence iger. 

SKLEP SSVŠ 30042013/6:
SSVŠ predvidi financiranje reprezentanc v olimpijskih razredih v letu 2013 v naslednjih zneskih:
- razred Laser Standard – priprave in nastopi v članski konkurenci 34.400 EUR,
- razred Laser Standard – priprave in nastopi v mladinski konkurenci 5.600 EUR
- razred Laser Radial – priprave in nastopi v članski konkurenci 6.900 EUR
- razred Laser Radial – priprave in nastopi v mladinski konkurenci 3.100 EUR
- razred 470 moški – priprave in nastopi v članski konkurenci 46.100 EUR,
- razred 470 moški – priprave in nastopi v mladinski konkurenci 8.900 EUR,
- razred Finn (tretja posadka) – priprave in nastopi v članski konkurenci 10.000 EUR
- nastop reprezentance na Test Eventu v Santanderju 20.500 EUR
- sofinanciranje priprav reprezentance za Sredozemske igre 10.000 EUR

V zgoraj naveden obseg sredstev so vključena tudi s sklepom IO 18022013/6 že dodeljena 
sredstva.

Sklep je sprejet soglasno.

Za dodatno stimulacijo športnikov v olimpijski razredih se SSVŠ odloči sofinancirati del priprav ob 
že odobrenih sredstvih tudi na osnovi doseženih rezultatov.

SKLEP SSVŠ 30042013/7:
Posadkam v olimpijskih jadralnih razredih se na osnovi doseženega rezultata v letu 2013 na regatah 
svetovnega pokala, EUROSAF Champions Cup, evropskih in svetovnih prvenstvih ter mladinskih 
evropskih in svetovnih prvenstvih odobri dodatne priprave v naslednjih zneskih:
- za osvojeno medaljo v vrednosti 5.000 EUR,
- za uvrstitev v medal race v vrednosti 2.000 EUR
- za uvrstitev v prvo polovico nastopajočih v vrednosti 1.000 EUR
- za uvrstitev v prvi dve tretjini nastopajočih v vrednosti 500 EUR

Navedeni zneski veljajo za enočlanske posadke. Pri dvočlanskih posadkah se zneski zvišajo za 
50%.

Sklep je sprejet soglasno.

b) Financiranje nastopov v neolimpijskih razredih

Posadka Antnončič-Strakh-... ima dva statusa vrhunskega športnika mednarodnega razreda in v 
preteklosti več visokih rezultatov na evropskih in svetovnih prvenstvih v razredih Soling in 
Yngling. Prav tako je aktivno sodelovala na prvenstvih bivšega olimpijskega razreda Zvezda. V 
programu ima tri evropska in dve svetovni prvenstvi.



Posadka Dejana Presena se trenutno nahaja na 41 mestu svetovne rang lestvice in si je izborila 
pravico nastopa na evropskem prvenstvu v Sankt Petersburgu. Posadka ima kategorizacijo 
vrhunskega športnika državnega razreda.

Posadka Janežič-Janežič je mlada perspektivna posadka, ki nastopa v rezredu 29er, ki ga JZS 
podpira kot prehodni mladinski razred. Zaradi starosti flokistke, ki je prekoračila starostno mejo za 
nastop na mladinskih prvenstvih nastopa v članski konkurenci. Posadka ima status vrhunskega 
športnika perspektivnega razreda.

SKLEP SSVŠ 30042013/8:
SSVŠ predvidi financiranje posadk v neolimpijskih razredih v letu 2013 v naslednjih zneskih:
- posadka Antončič-Strakh-... v razredih Zvezda, Soling in Yngling skupaj 18.000 EUR,
- posadki Dejana Presena se za nastop na evropskem prvenstvu v regatnem dvobojevnju povrne 
startnina v znesku 500 EUR, v primeru uvrstitve v prvo polovico pa stroški celotnega nastopa.

V zgoraj naveden obseg sredstev so vključena tudi s sklepom IO 18022013/6 že dodeljena 
sredstva.

Sklep je sprejet soglasno.

SKLEP SSVŠ 30042013/9:
Za vsa s sklepi SSVŠ 30042013/5 do 30042013/8 odobrena sredstva posadkam in reprezentancam 
se izplačila izvršijo na osnovi v skladu z normativi porabe sredstev JZS izdelanimi in oddanimi 
obračuni. Obračunom morajo biti priložena tudi poročila trenerja oziroma vodje poti.

Sklep je sprejet soglasno.

SSVŠ priporoča IO JZS, da po končanem kriteriju s športniki uvrščenimi v reprezetanco sklene 
tripartitne pogodbe športnik-klub-JZS.

SSVŠ ugotavlja, da je ob zagotovljenih sredstvih javnih financerjev 194.433 EUR za članski 
program in predvideni porabi 17.600 EUR iz javnih sredstev za mladinski program (za nastope na 
mladinskih EP in SP v olimpijskih razredih) za izvedbo celotnega programa iz prejšnjih sklepov 
potrebno pridobiti še najmanj 55.000 EUR lastnih ali sponzorskih sredstev, dobrodošla pa bi bila še  
dodatna rezervna sredstva v znesku 20.000 EUR. V kolikor sredstev ne bo možno pridobiti bo SSVŠ 
predvidel racionalizacijo programov.

SSVŠ naproša IO JZS, da zagotovi manjkajoča sredstva, sicer bo SSVŠ primoran osiromašiti v 
sklepih  SSVŠ 30042013/3 do 30042013/6 odobreno financiranje programov reperezentanc.

Janez Mrak ob 17:25 zaradi drugih obveznosti zapusti sejo.

4. Soglasja za nastope na regatah

SKLEP SSVŠ 30042013/10:
Vsem športnikom se daje soglasje za nastope na mednarodnih regatah in prvenstvih. Športniki, ki 



se sami prijavljajo na regate svetovnega pokla, EUROSAF Champions Cup , evropska in svetovna 
prvenstva morajo pred nastopom o tem obvestiti SSVŠ.

Sklep je sprejet soglasno.

5. Razno

Sekretarka seznani SSVŠ, da so poravnane članarine mednarodnim združenjem in združenjem 
razredov:
- EUROSAF
- ISAF
- Laser
- 470
- Finn
- Optimist
- RS:X, 

Seja se zaključi ob 18:15.

zapisal: predsednik SSVŠ:
Uroš Žvan Dušan Puh


