
ZAPISNIK

4. seje Strokovnega sveta za vrhunski šport (SSVŠ) Jadralne zveze Slovenije, ki je potekala 2. julija 
2013 v prostorih Marine Portorož s pričetkom ob 9:00

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

Dnevni red:
1. Pregled rezultatov regat odjadranih v prvem delu sezone 2013
2. Spremembe programa reprezentanc
3. Problematika trenerjev
4. Programi za 2014

ad   1.   Pregled rezultatov regat odjadranih v prvem delu sezone 2013  

SSVŠ je opravil podrobnejšo analizo rezultatov regat svetovnega pokala, EUROSAF Champions 
Cupa, Sredozemskih iger in že končanega EP za 470.

Analiza rezultatov je razvidna iz priloge zapisnika.

Klavdij Pletikos in Janez Mrak sta podala poročilo s Sredozemskih iger. Z rezultati ne morem biti 
zadovoljni. Bilo je mnogo rezultatskih nihanj. Pogoji so bili za naše jadralce precej neobičajni (val 
iz drugih smeri kot zelo spremenljiv veter,nekaj tudi toka), prisotne pa je bilo tudi nekaj smole.

Janez Mrak je poudaril problematiko odsotnosti rednih trenerjev v razredu 470.

SKLEP SSVŠ 02072013/1:
Posadke, ki izvajajo program po individualnih programih in imajo podpisane pogodbe z JZS 
(Vasilij Žbogar, Mrak/Macarol, Antončič/Strakh/...) se poziva, da oddajo polletna poročila o delu.

ad 2.   Spremembe programa reprezentanc  

Zaradi časovne bližine Evropskega prvenstva za razred Laser in Laser Radial na Irskem ter Test 
Eventa v Santanderju se Kim Pletikos in Nik Pletikos ne bosta udeležila Evropskega prvenstva. 
Prednost se da regati v Santanderju, saj oba ciljata na izpolnitev olimpijske norme na svetovnem 
prvenstvu 2014 v Santanderju. Nik je letos v popolni svetovni konkurenci na regati v Hyeresu že 
uspel dokazati, da ima realne možnosti, da Sloveniji že prihodnje leto pribori mesto v olimpijski 
floti Laserjev.

Program v razredu Laser Radial ostaja nespremenjen. Glede na pričakovane pogoje, podobne 
jadranksim bi Kim Pletikos lahko potrdila kategorizacijo perspektivnega razreda na članskem 
svetovnem prvenstvu na Kitajskem (varianta B- uvrstitev mladinca v ½ na članskem SP).

Glede na to, da se svetovnega prvenstva za razred Laser v Omanu na lastno željo ne bo udeležil 
Matej Valič in da je po potrditvi podrobnega finančnega načrta potrebno potrditi tudi priprave se 
odprava v Oman racionalizira in se za dva tekmovalca pošlje le enega trenerja – kot trener 
reprezentance se določi trenerja prvo uvrščenega na rang lestvici.



SKLEP SSVŠ 02072013/2:
Spremeni (zmanjša) se sestava reprezentanc za evropsko prvenstvo Laser in Laser Radial ter 
svetovno prvenstvo Laser (sklep SSVŠ 27052013/1). Reprezentance za omenjena prvenstva tako 
sestavljajo:
Laser Standard –   Evropsko prvenstvo  :  
1. Žan Luka Zelko
2. Matej Valič
3. Uroš Kraševac

trener: Matjaž Zelko

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

trenerj: Klavdij Pletikos 

SSVŠ se seznani s sklepom IO sprejetim v petek 28.06.2013 (zapisnika seje še ni), da razširi 
reprezentanco za Svetovno mladinsko prvenstvo 470 v La Rochellu s posadkama Peternelj/Baruca 
in Stepančič-Kaligarič/Božič ter za Svetovno člansko prvenstvo v La Rochellu s posadko Stepančič-
Kaligarič/Božič, ki se prvenstva udeleži namesto na kriterijski lestvici 3. uvrščene posadke 
Mikulin/Božič, ki je razpadla.

SKLEP SSVŠ 02072013/3:
Dušan Puh se zadolži, da opravi razgovore s trenerji vseh posadk 470 udeležencev prvenstev v La 
Rochellu in da uskladi vso potrebno logistiko.

SSVŠ se seznani, da bo strošek tako razširjene celotne odprave v La Rochelle (470 M+Ž mladinci 
in 470 M+Ž člani) znašal ocenjeno 26.500 EUR. Ocenjen strošek EP Laser na Irskem se zniža na 
9.300 EUR. Prav tako se zniža ocenjen strošek SP Laser v Omanu na 10.000 EUR. Ocenjen strošek 
za udeležbo na Test Event v Santanderju ostaja nespremenjen 22.400 EUR. Nespremenjen ostaja 
tudi ocenjen strošek nastopa na SP Laser Radial na Kitajskem, ki znaša 8.400 EUR.

Zaradi rokov za prijave na ta prvenstva, ki potečejo že ta teden oziroma najkasneje do konca 
meseca mora sekretariat JZS nemudoma pričeti s prijavami in plačili startnin ter čarterjev.

SKLEP SSVŠ 02072013/4:
Sekretariat naj nemudoma izvede prijavo za Test Event v Santanderju v skladu s sklepom SSVŠ 
27052013/2.

Sekretariat naj nemudoma izvrši plačila startnine in čarterja za SP Laser v Omanu v skladu s 
sklepom SSVŠ 02072013/2.

Sekretariat naj nemudoma izvrši plačila startnine in čarterja za SP Laser Radial na Kitajskem v 
skladu s sklepom 27052013/1.

Med člani strokovnega sveta se je razvila širša debata o financiranju priprav in predlogu IO, da se 
pogodbe o financiranju njihovih programov podpiše z vsemi kategoriziranimi športniki (še tremi s 
kategorizacijo PR v članski konkurenci). Člani so mnenja, da bi s tem postavili v neenakopraven 
položaj športnike, ki so si skozi kriterij priborili pravico do nastopa v reprezentanci, posamezni 
športniki s kategorizacijo DR ali MLR pa so se na rang lestvici uvrščali tudi pred tiste z višjimi 
kategorizacijami. Klavdij Pletikos omeni, da se je o tej problematiki pogovarjal na sredozemskih 
igrah (tam smo imeli 4 športnike s kategorizacijo DR, enega PR, enega MR in enega SR) tudi s 
člani OKS, ki so se strinjali, da je potrebno podpreti celotno reprezentanco, ne glede na 
kategorizacijo posameznih reprezentantov.



SKLEP SSVŠ 02072013/5:
Reprezentantom, ki nimajo podpisanih individualnih pogod z JZS in so se v članski konkurenci 
olimpijskih razredov na osnovi kriterijske lestvice uvrstili v reprezentanco se pred odhodi na 
evropska in svetovna prvenstva ter Test Eventom v Santanderju financira osem dnevne 
individualne priprave. Prav tako se pred mladinskimi evropskimi in svetovnimi prvenstvi financira 
osem dnevne priprave najboljši mladinski posadki v posameznem olimpijskem razredu.
Priprave (v oddaljenosti do 500 km od kraja bivanja) se financira naslednjim posadkam:
- Pred MSP/MEP Laser na Balatonu posadki Žan Luka Zelko
- Pred MSP/SP 470 posadkama Gulič/Nevečny in Puh/Romih
- Pred EP Laser na Irskem posadkam Žan Luka Zelko, Uroš Kraševac, Matej Valič
- Pred Teste event Santander posadkam Gulič/Nevečny, Kim Pletikos, Nik Pletikos
- Pred SP Laser Radial v Rizhau posadki Kim Pletikos
- Pred SP Laser v Omanu posadkama Nik Pletikos, Žan Luka Zelko 

ad   3  .   problematika trenerjev  

SSVŠ ugotavlja, da posamezne športnike na vsa tekmovanja ne spremljajo trenerji, ki z njimi 
izvajajo redno ali občasno delo. Športniki se posameznih regat udeležujejo v spremstvu občasnih 
trenerjev, ki jih ne poznajo dovolj dobro ali pa celo brez trenerjev. Izrazit primer takšnega 
neustreznega odnosa trenerjev je bil nastop posadk 470 na sredozemskih igrah.

V bodoče je potrebno zagotoviti, da bodo isti trenerji morali spremljati posadke skozi vse leto.

ad   4  .   program 2014  

Program za leto 2014 se bo začel izvajati konec 2013 s ciljem SP v Santanderju in doseganjem 
norme. SSVŠ bo tekmovalce pravočasno pozval k oddaji individualnih programov, nakar bo 
pripravil programe reprezentanc.

Seja se zaključi ob 12:00.

zapisal: predsednik SSVŠ:
Uroš Žvan Dušan Puh

priloga:
- analiza rezultatov
- korigiran stroškovnik prvenstev in priprav


