
ZAPISNIK

2. seje Strokovnega sveta za vrhunski šport (SSVŠ) Jadralne zveze Slovenije, ki je potekala 27. 
maja 2013 v prostorih Marine Portorož s pričetkom ob 17:20

Prisotni člani SSVŠ: Dušan Puh (predsednik), Janez Mrak, Klavdij Pletikos in Uroš Žvan
Ostali prisotni: 

Dnevni red:
1. Določitev reprezentanc
2. Pravilnik o financiranju državnih reprezentanc
3. Normativi porabe sredstev JZS
4. Razno

ad 1. Določitev reprezetanc

Dušan Puh seznani člane SSVŠ s pogovorom, ki ga je opravil z Gašperjem Vinčecom. Gašper je 
povedal, da trenutno pavzira, kljub temu pa letos načrtuje nastopa na EP in SP. Resnejše priprave 
načrtuje konec leta v Avstraliji.

Tine Može sanira poškodbo, informacij o njegovih namenih nimamo.

Sredo  z  emske igre  

SSVŠ se seznani s poročilom Uroša Žvana o poteku prijav in priprav na Sredozemske igre v 
Mersinu.

Na osnovi kriterijev in izpolnjenih norm so v reprezentanco za nastop na Sredozemskih igrah 
uvrščeni:
- Nik Pletikos – Laser
- Matej Valič – Laser
- Kim Pletikos – Laser Radial
- Tina Mrak in Veronika Macarol – 470 ženske
- Andraž Gulič in Mitja Nevečny – 470 moški

Kot trenerja sta imenovana Klavdij Pletikos (razred Laser) in Janez Mrak (razred 470).

Nastopa dodatne moške posadke 470 OKS ni bil pripravljen potrditi predvsem, ker je bila norma 
dosežena le na domači regati.

Jadrnice 470 in trenerski čolni potujejo na Sredozemske igre 16. junija z ladjo iz Trsta direktno v 
Mersin, kamor prispejo 19. junija. Ta dan je tudi edini uradni dan meritev. S tehničnim delegatom 
ISAF-a je dosežen dogovor, da se meritve lahko opravijo 20. junija.

Športniki in trenerja potujejo z večino slovenske odprave z Brnika 18. junija. Predviden povratek je 
29. junija (tako za športnike, kot tudi za vkrcavanje bark na na ladjo v Mersinu).

Financiranje, ki ga mora zagotoviti JZS je opredeljeno v tabeli, ki je priloga tega zapisnika.



Evropska in svetovna prvenstva

Na osnovi končne kriterijske lestvice SSVŠ določi reprezentance.
SKLEP SSVŠ 27052013/1:
V reprezentanco za nastope na Evropskih in Svetovnih prvenstvih se imenujejo:
Laser Standard –   Evropsko prvenstvo  :  
1. Nik Pletikos
2. Žan Luka Zelko
3. Matej Valič
4. Uroš Kraševac

trenerja: Matjaž Zelko in Klavdij Pletikos (tudi 
za Laser Radial)

Laser Standard –   Svetovno prvenstvo  :  
1. Nik Pletikos
2. Žan Luka Zelko
3. Matej Valič

trenerja: Matjaž Zelko in Klavdij Pletikos 

Laser Radial – Evropsko prvenstvo:
1. Kim Pletikos

Laser Radial – Svetovno prvenstvo:
1. Kim Pletikos

trener: Klavdij Pletikos

470 moški – Evropsko prvenstvo:
1. Andraž Gulič / Mitja Nevečny

spremeljevalec: Karlo Hmeljak

470 moški – Svetovno prvenstvo:
1. Andraž Gulič / Mitja Nevečny
2. Matjaž Puh / Matija Romih
3. Mitja Mikulin / Jakob Božič

trener: Dušan Puh

470 ženske – Evropsko prvenstvo:
1. Tina Mrak / Veronika Macarol

trener: Branko Brčin (ali Tomaž Čopi)

470 ženske – Svetovno prvenstvo:
1. Tina Mrak / Veronika Macarol

trener: Branko Brčin

Finn – Evropsko prvenstvo:
1. Vasilij Žbogar
2. Gašper Vinčec

spremeljevalec: Trevor Millar (Žbogar)
trener/spremeljavlec: po izbiri G. Vinčeca

Finn – Svetovno prvenstvo:
1. Vasilij Žbogar
2. Gašper Vinčec

spremeljevalec: Trevor Millar (Žbogar)
trener/spremeljavlec: po izbiri G. Vinčeca

Laser Standard – mladinci – EP + SP:
1. Žan Luka Zelko
2. Tim Podlogar

trener: Matjaž Zelko

Laser Radial – mladinke – EP + SP:
1. Kim Pletikos
2. Nina Volk

trener: Klavdij Pletikos

470 mladinci – Svetovno prvenstvo:
1. Matjaž Puh / Matija Romih

trener: Dušan Puh
Za naštete reprezentance je SSVŠ opredelil financiranje v tabeli, ki je priloga k temu sklepu.

SSVŠ podpira tudi nastope preostalih mladinskih posadk na prvenstvih (Perne, J. Orel in Gulič v 
razredu Laser, Brumec/Potokar in Stepančič/Kaligarič v razedu 470 moški ter Peternelj/Baruca v 
razredu 470 ženske), vendar zanje ne more zagotoviti financiranja.



SKLEP SSVŠ 27052013/2:
V reprezentanco za nastop na  »Test Event« v Santanderju se imenujejo:
- Nik Pletikos – Laser
- Kim Pletikos – Laser Radial
- Tina Mrak / Veronika Macarol – 470 ženske
- Andraž Gulič / Mitja Nevečny – 470 moški
- Vasilij Žbogar – Finn
- za trenerje se imenujeta: Klavdij Pletikos in Branko Brčin
- za spremljevalca se imenujeta: Trevor Millar in Karlo Hmeljak

Financiranje reprezentančnega nastopa je SSVŠ opredelil v tabeli, ki je priloga k temu sklepu.

Strokovni svet si pridržuje pravico, da pred odhodi na prvenstva še enkrat preveri formo in kvaliteto 
dela reprezentantov, skladnost nastopov z njihovimi osebnimi programi ter opravi pogovore s 
trenerji ter morebiti spremeni sklepa SSVŠ 27052013/1 in SSVŠ 27052013/2.

Strokovni svet ugotavlja, da z že odobrenimi sredstvi in s predvidenimi reprezentančnimi nastopi 
izčrpa trenutno razpoložljiva sredstva, zato ne predlaga sklepanja pogodb za dodatno financiranje 
kategoriziranih športnikov.

ad 2.   pravilnik o financiranju   držvnih reprezetanc  

SSVŠ pregleda pripravljen predlog pravilnika o financiranju.

SSVŠ ugotavlja, da je z oziroma na način financiranja v tej sezoni smiselno, da nov pravilnik o 
financiranju stopi v veljavo po koncu letošnje jadralne sezone ter, da se pred uveljavitvijo zberejo 
pripombe na osnutek, ki se upoštevajo pri pripravi končne verzije pravilnika.

SKLEP SSVŠ 27052013/3:
SSVŠ predlog pravilnika o financiranju državnih reprezentanc posreduje IO JZS. SSVŠ predlaga, 
da IO predlog pravilnika posreduje članstvu, ki naj v mesecu dni poda pripombe. SSVŠ predlaga 
uveljavitev pravilnika s 01.12.2013.

ad 3. normativi porabe   sredstev JZS  

SSVŠ ugotavlja, da so glavni vzrok za težave z zagotavljanjem ustreznega trenerskega nizka 
nadomestila, ki jih JZS priznava trenerjem.

Prav tako SSVŠ ugotavlja, da priznana kilometrina za prevoze na tekmovanja v posameznih 
primerih ne krije niti stroška goriva. Nadalje ugotavlja še, da z normativi priznana višina povračila 
za prehrano (v SLO 12,83 EUR, na Hrvaškem, Madžarskem in številnih drugih državah pa 19,2 
EUR itd.) ne zadoščajo za celodnevno ustrezno prehrano vrhunskih športnikov.

SSVŠ navedene postavke v osnutku normativov ustrezno korigira.

SKLEP SSVŠ 27052013/4:
SSVŠ predlog normativov porabe posreduje IO JZS v nadaljnjo obravnavo.



ad 4.   razno  

V razpravi pod točko razno se je SSVŠ pridružil Branko Brčin, trener Tine Mrak in Veronike 
Macarol. Branko je ustno podal pritožbo na Tini in Veroniki priznan obseg financiranja za sezono 
2013. Povedal je, da dekleti, ki sta ob Vasiliju Žbogarju naši najboljši jadralki, za izvedbo celotnega 
programa v tej sezoni potrebujeta 50.000 EUR in da sezone z odobrenimi 30.000 EUR ne moreta 
speljati. Povedal je še, da nameravajo v prihodnji sezoni njihove priprave dvigniti na še višji nivo z 
daljšim pripravljalnim obdobjem v zimskem času na Kanarskem otočju.

Člani SSVŠ so namero po dvigu kvalitete pripravljalnega obdobja pozdravili in se strinjali z 
Brankom, da znesek 30.000 EUR za dvočlansko posadko njune kvalitete ni ustrezen. Če IO JZS s 
sklepom IO/10052013/7 ne bi zadržal izvajanje sklepa SSVŠ 30042013/7 bi dekletoma, skupaj s 
sredstvi iz tega sklepa in s financiranjem nastopa na Sredozemskih igrah in v Satanderju, pripadlo 
že dobrih 57.000 EUR. (30.000 EUR na osnovi sklepa SSVŠ 30042013/5, 18.750 EUR na osnovi 
sklepa SSVŠ 30042013/7 ter ocenjeno 2.880 EUR za nastop na Sredozemskih igrah in 6.100 EUR 
za nastop v Santanderju).

Glede na to, da bo sklep SSVŠ 30042013/7 ponovno obravnavan, ko bo IO JZS sprejemal podrobni 
finančni načrt za leto 2013 (glej sklep IO/10052013/7) in da imajo dekleta trenutno še zagotovljeno 
financiranje sprejema SSVŠ naslednji sklep:

SKLEP SSVŠ 27052013/5:
SSVŠ poziva IO JZS, da v kolikor ob sprejemanju podrobnega finančnega načrta ponovno zadrži 
sklep SSVŠ 30042013/7 zagotovi in odobri posadki Tina Mrak / Veronika Macarol dodatno 
financiranje v znesku vsaj 15.000 EUR in na ta način zagotovi izvedbo njihovega letošnjega 
programa.

SSVŠ ugotavlja, da je IO JZS na svoji zadnji seji zadržal velik del sklepov SSVŠ. Vsi do sedaj 
sprejeti sklepi SSVŠ so bili v okviru pristojnosti, ki mu jih daje veljaven Pravilnik o delu 
strokovnega sveta. SSVŠ naproša predsednika JZS, da člane SSVŠ povabi na prvo sejo IO, da le ta 
v prisotnosti članov SSVŠ jasno določi njihove pristojnost in jih opredeli v novem Pravilniku o 
delovanju SSVŠ.

Seja se zaključi ob 20:30.

zapisal: predsednik SSVŠ:
Uroš Žvan Dušan Puh

priloge:
- priloga 1: stroškovnik reprezentančnih nastopov
- priloga 2: osnutek pravilnika o financiranju dravžnih reprezentanc
- priloga 3: osnutek normativov porabe sredstev JZS


