
ZAPISNIK

3. seje Strokovnega sveta za vrhunski šport (SSVŠ) Jadralne zveze Slovenije, ki je potekala 2. junija 
2013 v prostorih JK Jadro Koper s pričetkom ob 18:00

Prisotni člani SSVŠ: Dušan Puh (predsednik), Klavdij Pletikos in Uroš Žvan
Ostali prisotni: Tina Mrak, Andraž Gulič, Karlo Hmeljak, Matej Valič, Jure Orel

Dnevni red:
1. Odhod na Sredozemske igre
2. Priprave moških in mladinskih posadk 470, nastopi na mladinskem SP 470

ad   1.   Odhod na Sredozemske igre  

Za odhod na Sredozemske igre je praktično vse urejeno usklajujejo se le še podrobnosti.

Na SI z ladjo iz Trsta pošljemo kombi v lasti JK Burja in prikolico v lasti JK Jadro. Kopije 
prometnih dovoljenj pošljeta Klavdij Pletikos in Karlo Hmeljak. Vsi dokumenti se zbirajo pri Urošu 
Žvanu.

Kopije certifikatov bark 470 pošljeta Tina Mrak in Andraž Gulič. Karlo Hmeljak pošlje kopijo 
vpisnega lista za gumon v lasti JK Jadro, ki se vzame na SI. 

Glede gumona za drugega trenerja preveri Klavdij Pletikos, možnost najema manjšega, zložljivega 
v JK Burja. V primeru uspešnega dogovora pošlje kopijo vpisnega lista. 

Kopije vseh dokumentov Žvan posreduje sekretarki za vpis registrskih številk na ladijsko karto in 
ureditev ATA karneta. 

Kombi z manjšim gumonom prevzame Janez Mrak najkasneje 14. junija in ga s prazno prikolico, 
postavi v vrsto za ladjo v Trstu. Barke 470 in gumon se vrnejo z EP 470 v Formii najkasneje 16. 
junija zjutraj. Na kombiju, ki čaka v Trstu se odpne prazna prikolica in zapne prikolica z barkami, ki 
se vkrca na ladjo. Karte za ladjo in ATA karnet dostavi sekretarka Janezu Mraku najkasneje do 14. 
junija. 

Športniki in oba trenerja potujejo z letalskim prevozom skupaj z večino slovenske reprezentance, 
18.6. z Brnika, povratek 29.6. Več detajlov še ni znanih jih pa s strani OKS pričakujemo v kratkem. 
OKS se zaprosi, da rezervira letalski prevoz za dodatnih 20 kg prtljage po športniku. 

Reprezentančna oblačila športnikom in trenerjema zagotovi OKS. V kompletu bo 10 majic in dovolj 
velika količina ostalih oblačil, da jih bodo športniki lahko uporabljali (zahteva OKS) ves čas 
prvenstev.

Glede na to, da ladja z jadrnicami 470 prispe v Mersin tekom popoldneva 19. junija (ta dan je edini 
uradni dan meritev) je dosežen dogovor s tehničnim delegatom ISAF g. Bernard Bonneau, da 
slovenski posadki v razredu 470 opravita meritve 20. junija.

Stroške najema gumonov in ladijskega prevoza po dogovoru z OKS pokrije slednji.



SKLEP SSVŠ 02062013/1:
Glede na specifiko potovanja se odobri povračilo za najem kombija 30 EUR/dan.

Dnevnice športnikom in trenerjema se izplačajo v skladu z normativi (zagotovljen poln penzion) 
pred potovanjem. Trenerjema se pred potovanjem izplača 70% avans nadomestila in avans za 
gorivo za gumon. Poračun se izvrši po povrtaku.

ad 2.   Priprave moških in mladinskih posadk 470, nastopi na mladinskem SP 470  

Z namenom dviga kvalitete jadranja v razredu 470 se organizira skupne priprave vseh slovenskih 
posadk z izjemo posadke Mrak/Macarol, ki ima po svojem programu po povratku iz Mersina 
priprave na Gardi.

Priprave bodo služile tudi za izbor dodatnih posadk za nastop na mladinskem svetovnem prvenstvu 
470 v La Rochellu.

SKLEP SSVŠ 02062013/2:
V obdobju do mladinskega svetovnega prvenstva se na slovenski obali izvedejo skupne priprave 
vseh moških in mladinskih reprezentanc v razredu 470. Priprave organizirata Dušan Puh in Karlo 
Hmeljak-

V primeru resnega dela, napredka na pripravah in ob primernem odnosu bo SSVŠ na osnovi 
poročila Dušana Puha in Karla Hmeljaka ob ustrezni racionalizaciji prevoznih stroškov v 
reprezentanco za mladinsko svetovno prvenstvo v La Rochellu uvrstil tudi preostale mladinske 
posadke: Peternelj/Baruca, Brumec/Potokar in Vasič Stepančič/Kaligarič.

Seja se zaključi ob 20:00.

zapisal: predsednik SSVŠ:
Uroš Žvan Dušan Puh


