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1. Delovanje JZS 

 
 
 
Izvršni odbor JZS, ki je bil izvoljen na izredni skupščini dne 20. marca 2013 v Ljubljani, v sestavi  predsednik 
Aljoša Tomaž, podpredsednika Gregor Veselko in Stanislav Žbogar, ter člani Uroš Žvan,  Arman Koritnik, 
Jure Orel, Emil Mesarič Borut Verderber in Tomaž Virnik, se je v letu 2013 in 2014 sestal na trinajstih  
rednih sejah in sedmih korespondenčnih sejah. 
 
Na 1. redni seji  je  bil imenoval nov Strokovni svet za vrhunski šport, Strokovni svet za mladinsko jadranje 
in Svet regatnih funkcionarjev.  
 
Na korespondenčni seji dne 19.6.2013 je bil sprejet nov logotip JZS.  
 
Na 5. redni seji je bil imenovan nov strokovni svet za vrhunski šport. 
 
Na 7. seji dne 12.3.2014 je IO razrešil dotedanjo generalno sekretarko Petro Zelko in za generalnega 
sekretarja imenoval Romea Podlogarja. Predaja poslov ni potekala tako, kot bi morala in  je predvideno, in 
ni bila dokončana. 
 
Generalni sekretar je takoj uredil vse potrebno, da  je bil dne 31.3.2014  v registru društev namesto 
Gregorja Veselka kot predsednik vpisan Aljoša Tomaž in s tem zagotovjena legitimnost dela in poslovanja 
JZS. 
 
Dne 25.3.2014 je pogodbo o vodenju računovodstva z JZS enostransko prekinila družba 
Vizijaračunovodstvo d.d.  ker niso bili zadovoljni s sodelovanjem s Petro Zelko. Dne 2.4.2014 je s podpisom 
pogodbe vodenje računovodstva JZS prevzela Katja Vrzel s.p. 
 
Na 8. seji IO dne 9.5.2014 se je IO seznanil z odstopno izjavo člana IO Uroša Žvana, ki stopi v veljavo na 
skupščini JZS. Prav tako se je seznanil z izgube tožbe s podjetjem Fining glede plačila prevoza dodatne 
barke Gašperja Vinčeca, ki jo je Gašper Vinčec samovoljno poslal na  OI v Pekingu. Seznanil se je tudi z 
namero predsednika Aljoše Tomaža o sklenitvi pogodbe z družbo KPMG Slovenija za izvedbo revizije 
računovodskih izkazov JZS za leto 2012 in 2013. Zaključna revizija je potekala od 16.6. do 27.6.2014. 
 
Na 10. seji IO dne 27.6.214 je IO razrešil člane komisije za izobraževanje v sestavi  Juta Ošlak Kranjc, Ferdo 
Arnuš in dr. Peter Vidmar in za novega predsednika imenoval mag. Armana Koritnika ter člana Tima 
Podlogarja. Nova komisija ima nalogo, da se deluje v korist slovenskega jadranja, da se izobražuje kadre, ki 
bodo strokovno delovali v društvih JZS, da se pri organizaciji usposabljanj uporablja sredstva društev in da 
se bodo termini izobraževanj prilagodili možnostim udeležbe strokovnih delavcev, ki že sedaj aktivno 
delujejo v društvih. 
 
Na 11. seji IO dne 31.10.2014 je IO sprejel sklep, da se na temelju ugotovitev revizije o sumih kaznivih 
dejanj,  ki  jih je storila nekdanja generalna sekretarka Petra Zelka, obvesti organe pregone. 
 
JZS je dne 21.11.2014 v Izoli izvedla tiskovno konferenco, na kateri sta se novinarjem  pred odhodom na 
finale svetovnega pokala v Abu Dhabi predstavili posadki Vasilij Žbogar in Tina Mrak/Veronika Macarol. 
Poleg njih so bili novinarjem  predstavljeni tudi ostali reprezentanti, ki so nastopili na ISAF svetovnem 
prvenstvu v Santanderju in zelo uspešni reprezentanti in reprezentantke v mladinskih jadralnih razredih, ki 
so s ponosom pokazali osvojene medalje oz. pokale. Novinarsko konferenco je vodila Polona Marinček. 
 
 



 
Izvršni odbor je v tem obdobju pristopil k financiranju programa jadralcev, ki temelji na podpisu 
tripartitnih pogodb med tekmovalcev (s statusom vrhunskega športnika), njegovim društvom in JZS. Razlog 
za to je v zagotovitvi transparentne in namenske rabe sredstev, ki jih za ta namen zveza prejme od MIZŠ in 
Fundacije za šport ter lažjega načrtovanja izvedbe jadralne sezone. Ta način financiranje se  je v letu 2014 
zelo dobro obnesel. 
 
JZS je v letu 2013 sklenila sponzorsko pogodbo z Adriatic Slovenico in  BTC  d.d.  in donatorsko pogodbo z  
KD Group. 
 
V letu 2014 so bile sklenjene sponzorske pogodbe z  Adriatic Slovenica, BTC d.d. in JP Energetika Ljubljana 
ter donatorske pogodbe z Kolektor Sikom, KPMG Slovenija in Športno loterijo.  
 
S sredstvi sponzorjev in sredstvi javnih financerjev MŠŠ, FŠO in OKS-ZŠZ je JZS v dani gospodarski situaciji 
nudila maksimalno možno podporo reprezentantom v olimpijskih razredih, mladinskim reprezentantom 
ter tudi nekaterim reprezentantom in zastopnikom Slovenije v drugih jadralnih razredih. 
 
V sredini leta 2014 je JZS prešla na novo spletno stran, ki jo je izdelalo podjetje SRC. Spletna stran 
omogoča boljšo informiranost javnosti v zvezi s tekmovanji na jadralnih poljih različnih jadralskih razredov, 
boljše obveščanje članov JZS o dogajanjih v JZS v prihodnosti možnost trženja oglaševanja na spletni strani. 
Stran je zasnovana tako, da omogoča nadaljnji razvoj aplikacije.  
 
V letu 2014 je JZS uspelo, da so se  Tina Mrak in Veronika Macarol ter njun trener  Tomaž Čopi zaposlili na 
Ministrstvu za obrambo. To je zagotovo zelo izboljšalo možnosti za delovanje naše najboljše ženske 
posadke. 
 
V letih 2013 in 2014 so se izvajale meritve jadralcev s statusom vrhunskega športnika. Na fakulteti za šport 
v Kopru so se opravila testiranja in svetovanje športnikom, kar je v letu 2014  koordiniral član strokovnega 
sveta za vrhunski šport Karlo Hmeljak. 
 
Skupščina JZS v letu 2014 ni bila izvedena, ker se zaradi neurejene dokumentacije v zvezi s članstvom  
zveze ni moglo zagotoviti legitimnosti skupščine. Urejanje dokumentacije in seznama članstva je potekalo 
v več fazah. Najprej se je vzpostavila evidenca - seznam članov s časom njihove vključitve v JZS. Nato se je 
pregledal celoten arhiv JZS in zbrale vse pogodbe o včlanitvi v JZS. Nato je bil narejen pregled plačil 
članarine JZS za leta 2012, 2013 in 2014 ter pregled prejetih letnih poročil o delu za leto 2013. Tista 
društva, ki so bila na seznamu članov JZS, v arhivu JZS pa ni bilo njihove pogodbe o včlanitvi v JZS, so bila 
pozvana, da v svojih dokumentih pregledajo obstoj podpisane pogodbe o včlanitvi v JZS in kopijo pogodbe 
pošljejo na JZS. Če društva niso imela v svoji dokumentaciji podpisanih pogodb o včlanitvi v JZS, jim je bila 
poslana v podpis nova pogodba o včlanitvi, katere vsebina je bila enaka, kot velja od leta 2002 naprej. Tudi 
društva, ki niso oddala letnega poročila o delu v letu  2013, so bila pozvana, da to storijo. Poziv je šel tudi 
vsem društvom, ki niso imela poravnane članarine za preteklo leto ali leta, da to poravnajo.  Na podlagi 
odziva društev oz. na podlagi realizacije obveznosti društev, je IO na 14., 15., in 16. seji sprejel sklepe, na 
podlagi katerih se je članstvo JZS zmanjšalo na 53 društev. 
 
Poročilo o vseh vrhunskih, množičnih in strokovnih dejavnostih JZS podajamo v nadaljevanju. 
 
 
 

2. Zunanji nadzor delovanja JZS 
 
Kot je bilo že navedeno, je predsednik Aljoša Tomaž naročil revizijo poslovanja JZS v letih 2012 in 2013 pri 
revizijski družbi KPMG Slovenije. Zaradi  nepravilnosti v kontroli, sekretariatu in računovodstvu revizorka ni 



 
mogla podati mnenja o računovodskih izkazih za leto 2012 in 2013. Podala pa je priporočila poslovodstvu – 
Izvršnemu odboru, na podlagi katerih IO in sekretariat odpravljajo nepravilnosti v delovanju JZS. 
 

 
 

3. Članske reprezentance 
 
Leto 2013 je bilo po tekmovalni plati uspešno leto. V članski kategoriji so izstopali Vasilij Žbogar, ki je 
postal evropski prvak v razredu Finn ter Tina Mrak in Veronika Macarol. 
 
Glede na rezultate na evropskih in svetovnih prvenstvih v olimpijskih jadralnih razredih, lahko leto 2014 
ocenimo za zelo uspešno, saj sta dve posadki, poleg osvojenih medalj na evropskem prvenstvu, Sloveniji že 
priborili nastop na olimpijskih igrah v Rio2016. 
 
Finn 
 
Leto 2013 se bo v zgodovino slovenskega olimpijskega jadranja znova zapisalo z zlatimi črkami, saj je Vasilij 
Žbogar na evropskem prvenstvu v Nemškem kraju Warnemunde postal evropski prvak. 
Na svetovnem prvenstvu v Talinu, Estonija, je Vasilij zasedel 13. mesto, Gašper Vinčec pa 21. mesto. 
Omeniti velja še tretje mesto Vasilija na regati svetovnega pokala na Palma de Mallorci. 
 
Glavna dogodka v sezoni 2014 sta bila evropsko prvenstvo v La Rochellu in svetovno prvenstvo v 
Santanderju. Na obeh prvenstvih je Vasilij Žbogar odlično jadral. Na evropskem prvenstvu, na katerem je 
nastopila vsa svetovna elita, je osvojil srebrno medaljo. Tudi na svetovnem prvenstvu v Santanderju je 
dosegel glavni cilj, z 12. mestom  je Sloveniji priboril vozovnico za nastop na Olimpijskih igrah. Zelo 
uspešno sezono je Vasilij zaključil z zmago na prvem finalu svetovnega pokala v Abu Dhabiju. 
 
Tudi Gašper Vinčec je bil zelo aktiven v vsej sezoni do svetovnega prvenstva, saj je nastopil na svetovnem 
pokalu v Palmi de Mallorci, v Hyeresu, na evropskem prvenstvu, na predolimpijski regati v Riu de Janeiru in 
na svetovnem prvenstvu v Santanderju. Najboljši rezultat je dosegel na regati v Hyeresu, kjer je bil enajsti. 
Na evropskem prvenstvu in svetovnem prvenstvu v Santanderju je dosegel 35. mesto. Po prvenstvu v 
Santanderju je slovensko športno javnost obvestil, da je zaključil svojo izjemno uspešno kariero v 
jadralnem  razredu Finn. 
 
470 ženske 
 
Leto 2013 sta Tina Mrak in Veronika Macarol ocenili kot zelo uspešno. Na EP v italijanskem mestu Formio 
sta osvojili 11. mesto, na svetovnem prvenstvu v La Rochelle v Franciji pa sta bili sedmi. Nastopili sta tudi 
na sredozemskih igrah v Mersinu in osvojili 5. mesto. 
 
Sezono 2014 sta Tina Mrak in Veronika Macarol pod vodstvom Tomaža Čopija odlično odjadrali. Nastopili 
sta na svetovnem pokalu v Miamiju, kjer sta bili četrti, na Palmi de Mallorci, kjer sta bili 7. in v Hyeresu, 
kjer sta bili ponovno  7. Na evropskem prvenstvu v Atenah sta osvojili bronasto medaljo, na svetovnem 
prvenstvu v Santanderju pa sta bili peti in Sloveniji prijadrali olimpijsko vozovnico. Zelo uspešno sezono sta 
zaključili na finalu svetovnega pokala v Abu Dhabiju na 6. mestu. 
 
470 moški 
 
Na svetovnem prvenstvu v La Rochelle v Franciji so nastopile tri slovenske ekipe. Posadka Gulič/Nevečny je 
končala na 46. mestu, Stepančič/Božič na 65. mestu in Puh /Romih na 76. mestu. Na Evropskem prvenstvu 
je nastopila posadka Gulič/Nevečny in osvojila 42. mesto. Na sredozemskih igrah v Mersinu sta nastopila 
Andraž Gulič in Mitja Nevečny. Končala sta na 8. mestu. 



 
 
V letu 2014 je nastopala posadka Stepančič/Božič, ki pa nista zadovoljila svojih pričakovanj. Pred prvenstvi 
sta nastopila na regatah v Palamosu, Palma de Mallorca in na Gardi . Na evropskem prvenstvu v Atenah 
sta zasedla 54. mesto in na svetovnem prvenstvu v Santanderju  67. mesto. 
 
Laser Standard 
 
V letu 2013 je bilo največ slovenskih jadralcev v članski kategoriji aktivnih v Laser Standard. Najbolj aktivna 
in uspešna sta bila Žan Luka Zelko in Nik Pletikos. Žan Luka je nastopil kar na treh regatah svetovnega 
pokala in je najboljši rezultat dosegel v Miamiju v ZDA. Nik Pletikos je jadral na dveh regatah svetovnega 
pokala . Na odprtem evropskem prvenstvu v Dun Laoghaireju, Irska, so nastopili Žan Luka Zelko, Matej 
Valič in Uroš Kraševac. Zelko je bil 71., Valič 74. in Kraševac  87. Na svetovnem prvenstvu v Omanu je bil 
Zelko 88. in Pletikos 95.. Nik Pletikos in Matej Valič sta nastopila tudi na sredozemskih igrah v Mersinu, kjer 
je Pletikos zasedel 15. in Valič 16. mesto. 
 
Tudi v sezoni 2014 smo v članski konkurenci imeli najštevilčnejšo jadralcev v tem razredu. Zaradi 
omejenega števila nastopajočih na ISAF svetovnem prvenstvu v Santanderju, je strokovni svet moram 
razpisati interne kvalifikacije. Za kriterij so šteli nastopi na Europa Cup-u v Kopru, Split Olympic Week, Izola 
spring cup in Riva del Garda Eurolymp. V kvalifikacijah je zmagal Nik Pletikos pred Urošem Kraševcem in 
Matejem Valičem. Ti trije so si priborili nastop na svetovnem prvenstvu v Santanderju. Na prvenstvu je 
najboljše jadral Nik Pletikos, ki je zasedel 80. mesto, na 113. mestu je končal Uroš Kraševac in na 126. 
Matej Valič. Nastop reprezentance ne moremo šteti kot prav  uspešnega, saj Sloveniji niso uspeli izboriti 
kvote za nastop  na olimpijskih igrah.  
Na evropskem prvenstvu v Splitu je Nik Pletikos zasedel 72. mesto, Uroš Kraševac  96. mesto, Žan Luka 
Zelko 97. in Klas Kaligarič 128. mesto.  
 
Laser Radial 
 
Na svetovnem prvenstvu 2013 je Kim Pletikos osvojila 58. mesto. Kim je nastopila tudi na sredozemskih 
igrah v Mersinu in zasedla 9. mesto. 
 
Tudi v letu 2014 je na mednarodnih regatah nastopala samo Kim Pletikos. Udeležila se je več mednarodnih 
regat. Na najpomembnejših,  na evropskem prvenstvu pa je zasedla 32. mesto in na ISAF svetovnem 
prvenstvu v Santanderju  97. mesto. 
 
 

4. Mladinske in mlajše reprezentance 

 
Leti 2013 in še bolj 2014 je bilo izredno uspešno za slovensko mladinsko jadranje. Skupaj so osvojili kar 8 
medalj na evropskim in svetovnih prvenstvih v štirih jadralnih razredih. 
 
470  
 
Na SP 2013 sta nastopili pasaki Domen Vasič Stepančič in Jakob Božič, ki sta osvojili 18. mesto, ter Matjaž 
Puh/Matija Romih, ki sta osvojila 25. mesto. 
 
Sezona 2014 je bila uspešna za posadko Eva Peternelj – Valentina Baruca. Nastopili sta na svetovnem 
mladinskem prvenstvu v Cervii, Italija,  kjer sta zasedli 13. mesto in  na mladinskem evropskem prvenstvu v 
Gdynii na Poljskem osvojila 9. mesto. Izkušnje sta nabirali tudi na ISAF članskem svetovnem prvenstvu v 
Santanderju, kjer sta osvojili 54. mesto. 
 
 



 
 
29er 
 
 Na Svetovnem prvenstvu na Danskem sta nastopili dve posadki. Najboljša je bila posadka Peter Lin Janežič 
in Lea Dora Janežič, ki je osvojila 15. mesto. Posadka Dylan Tidd in Gregor Lipovec je bila 74.. 
 
Sezona 2014 je bila odlična sezona za posadko Peter Lin Janežič in Anže Podlogar. Jadrala sta konstantno 
odlično čez celo sezono in  na svetovnem prvenstvu v Kanadi osvojila 6. mesto, na ISAF mladinskem 
svetovnem prvenstvu  v Taviri, Portugalska, bila 5. in na evropskem prvenstvu v v Kielu , Nemčija, tudi 
osvojila 5. mesto. V seriji Eurcap sta prepričljivo zmagala. 
 
Laser Standard 
 
Na mladinskem SP 2013 na Blatnem jezeru, ki je veljalo tudi kot EP, je največji uspeh dosegel Marko 
Radman, ki je v kategoriji EP do 19. let osvojil bronasto medaljo (skupno 24. mesto na SP). Dobro je jadral 
tudi Žan Luka Zelko, ki je zasedel 23. mesto. Nastopili so še Tim Podlogar in Jakob Perne. 
 
Žan Luka Zelko in Marko Radman sta v letu 2014 nastopal na mladinskem svetovnem prvenstvu v Franciji. 
Marko je osvojil odlično 6. mesto med jadralci do 19. let in 32. mesto skupno. Žan Luka je tudi odlično 
jadral in osvojil 12. mesto. 
 
Laser Radial  

 
Na svetovnem prvenstvu 2013, ki je veljalo hkrati za evropsko prvenstvu, na Blatnem jezeru do 21. let sta 
nastopili Kim Pletikos, ki je osvojila 5. mesto ( 4. mesto na EP) in Nina Vovk, ki je osvojila 64. mesto (56. 
mesto). 

 
Kim Pletikos je na mladinskem svetovnem prvenstvu 2014 v Douarnenez v Franciji (U21) osvojila 17. mesto 
in na mladinskem evropskem prvenstvu na Lago di Garda v Italiji (U21)  32. mesto. 
 
Na mladinskem svetovnem prvenstvu 2013 v Omanu je nastopil Maks Vrščaj in zasedel 27. mesto Na 
mladinskem evropskem prvenstvu 2013 sta natopila Lah Vid in Maks Vrščaj in osvojila 100. oz. 112. mesto. 
Na ISAF Youth je nastopil Vid Lah in osvojil 38. mesto. 
 
Leta 2014je uspešno nastopal Marko Radman. V Taviri na Portugalskem je na ISAF mladinskem svetovnem 
prvenstvu osvojil 12. mesto, na mladinskem evropskem prvenstvu na Danskem je osvojil 13. mesto in na 
mladinskem svetovnem prvenstvu na Poljskem 11. mesto. 
 
 
Laser 4.7 
 
Na svetovnem prvenstvu 2013 na Blatnem jezeru, Madžarska, ki je štelo tudi za evropsko prvenstvo, je 
Marko Radman osvojil 11. mesto (8. v Evropi), Lin Pletikos pa 22. mesto  (20)(. Nastopili sta še Lara Ros in 
Urša Kraševac. 
 
 Glavni regati v sezoni 2014 sta bili evropsko prvenstvo v  mestu Moss na Norveškem in svetovno 
prvenstvo v Karatsu na Japonskem. Zaradi visokih stroškov nastopov na Norveškem in Japonskem ter 
majhne časovne oddaljenosti, se je samo Lin Pletikos med dekleti udeležila obeh prvenstev. Lin je odlično 
jadrala na Norveškem in v konkurenci U16)osvojila srebrno medaljo. Na Japonskem je tudi zasedla odlično 
7. mesto (U16) oz. 14. mesto skupaj. 
 



 
Med fanti je Taš Kolman nastopil na svetovnem prvenstvu na Japonskem in osvojil 6. mesto (U16) in 17. 
mesto skupno. Na evropskem prvenstvu na Norveškem so nastopili Liam Orel, Martin Peternelj in Staš 
Torej. Najboljše se je odrezal Liam,  ki je bil 57. v kategoriji U16, Martin je bil 62. (U16) . 
 
 
Optimist  

 
Na evropskem prvenstvu 2013 na Blatnem jezeru, Madžarska, je Mara Turin ponovila svoj uspeh iz leta 
2012 in znova postala evropska prvakinja. Med fanti je Rok Verderber osvojil srebrno medaljo. Odlično sta 
jadrala tudi Lara Poljšak, ki je bila četrta in Klemen Semelbauer, ki je končal na 8. mestu. 
Na svetovnem prvenstvu na Gardi je od naših optimistov najboljše Liam Orel, ki je osvojil 17. mesto. 
Ekipno so Liam Orel, Jana Germani, Toni Vrščaj, Mara Turin in Taš Kolman osvojili 9. mesto. 
Na ekipnem evropskem prvenstvu v Ledru, so naši jadralci v postavi Lara Poljšak, Mara Turin, Staš Torej, 
Rok Verderber in Klemen Semelbauer osvojili srebrno medaljo. 

 
Najboljši rezultat med  mladimi jadralci v razredu Optimist je dosegla dvakratna evropska prvakinja  (2012 
in 2013) Mara Turin, ki je na svetovnem prvenstvu v San Isidro v Argentini med deklicami osvojila 2. mesto 
oziroma 11. mesto v absolutni kategoriji. Odličen je bil tudi Rok Verderber, ki je zasedel 28. mesto, Klemen 
Semelbauer je bil 43. Matej Planinšič 56. in Nicolo Kravanja  127. . Trener je bil Siniša Hrvatin. 
 
Na Evropskem prvenstvu  v Dun Laoghaire na Irskem je naša mlada reprezentanca v postavi Mara Turin, 
Špela Hajdinjak, Sandra Lipovec, Veronika Pirjevec, Janez Zabukovec, Andrej Fras, Peter Milivojevič in Luka 
Ferencekv, razen Mare in Janeza, v glavnem nabirala izkušnje. Mara je osvojila odlično 6. mesto, Janez pa 
11. mesto v srebrni skupini. Reprezentanco je vodil trener Karlo Hmeljak. 
 

Jadranje na deski - Techno193 
 
Toni Vrščaj se je v letu 2014 udeležil kvalifikacijskih regat za nastop na Mladinskih Olimpijskih Igrah v 
Nanjingu. Uspelo se mu je kvalificirati in je tako kot edini jadralec v slovenski olimpijski odpravi nastopil na 
igrah in osvojil 10. mesto. 
 

Jadranje na deski – Slalom 
 
Leto 2014 je bilo odlično za mladega jadralca na deski v razredu Slalom Mitjo Kosmino. Na  mladinskem SP 
v Španiji je osvojil bronasto medaljo. Jani Lovrič je bil 18. Na mladinskem svetovnem prvenstvu na otoku 
Brač je Mitja Kosmina postal evropski prvak, Jani Lovrič je bil 13., Luka Martin Ličen 23. in Max Ošlak Kranjc 
26. 
 

Formula Kite 
 
V razredu Formula Kite je v letu 2014 zelo uspešno nastopal  Toni Vodišek.  Na svetovnem prvenstvu v  
kategoriji do 18. let je  dosegel 3. mesto, na mladinskem svetovnem prvenstvu  (U18) 5. mesto in na 
evropskem prvenstvu (U 18) 5. mesto. 
 

 
NEOLIMPIJSKI RAZREDI 

 

Laser Radial moški 
 

Najboljši rezultat je leta 2014 dosegel Maks Vrščaj, ki je na evropskem prvenstvu v razredu Laser Radial v 
Splitu osvojil srebrno medaljo v absolutni konkurenc i in zlato medaljo v konkurenci do 21. let.  
 



 
Soling 
 
Na svetovnem prvenstvu 2013 je posadka  Boštjan Antončič, Gennadi Strakh in Karlo Hmeljak osvojila 4. 
mesto. Na evropskem prvenstvu pa so osvojili 5. mesto. 
 
 Yngling 
 
Na evropskem prvenstvu 2013 je nastopila posadka Eva Peternelj in Gennadi Strakh in osvojila 15. mesto. 
 
Match Race  
V sezoni 2013 je mlada posadka v postavi Gorazd Rajar, Blaž Jeršan, Ajda Njegovec in Gal Pajk Potrč 
postala evropska podprvakinja na univerzitetnem svetovnem prvenstvu na jezeru Ledro v Italiji.  
 
Posadka Dejena Presena se je udeležila več regat grade 2 in je z 31. mestom decembra 2014 daleč najvišje 
rangirana slovenska posadka v jadralnem dvobojevanju. 
 
Lena Koter je maja 2014 na Nizozemskem kot prva Slovenka nastopila na World March Race Touru v 
posadki Klaartje Zuiderbaan. 
 
RC 44 
V letu 2013 je naslov svetovnega prvaka v razredu RC 44 osvojila mednarodna posadka Igorja Laha, ki pa v 
sezoni 2014 ni nastopala. 
 
V letu 2013 in 2014 so na ruski jadrnici nastopali Tomaž Čopi, Mitja Margon in še nekaj slovenskih 
jadralcev. 
 
FJ 
Na evropskem prvenstvu v razredu FJ 2013, ki je potekalo v Nemčiji je nastopila le ena slovenska posadka. 
Jerneja Škof in Mitja Nemec sta se uvrstila na 34. mesto, Rok in Marko Volk sta bila 42., Boštjan Rupnik in 
Andrej Kušar 43., Valter Štrancer in Marko Kete 45. med 57 nastopajočimi. 
 
V letu 2014 so slovenske posadke nastopile na Evropskem prvenstvu na italijsnakem jezeru Croce. Na 11. 
mesto se je uvrstil Marko Kocjančič, na 23. Željko Planinšič. na 25. Rok Vilk, na 30. Boštjan Rupnik ter na 
38. Valter Štrancar. (vsi s posadko). 
 
Melges 24 
Na evropskem prvenstvu na Blatnem jezeru na Madžarskem v razredu Melges 24 je posadka Atene z 
Juretom Jerkovičem za krmilom zasedla 33 mesto absolutno (62 udeležencev) in 12. mesto med amaterji 
(35. udeležencev). 
 
Fireball 
V letu 2013 sta Evropsko in Svetovno prvenstvo v razredu Fireball potekali v Portorožu v organizaciji JK 
Fireball in JK Go Sailing. Najboljše uvrščena slovenska posadka na svetovnem prvenstvu je bila Marko 
Kocjančič in Aljaž Jadek na 25.mestu, na evropskem prvenstvu pa sta se najvišje, na 19. mesto, uvrstli Eva 
Peternelj in Valentina Baruca. 
 
Formula Windsurfing 
Na svetovnem prvenstvu 2014 v hrvaškem Vignju je nastopilo 5 slovenskih deskarjev, najbolje pa se je s 
33. mestom odrezal Stojan Vidakovič. 
 
 
 



 
KonaOne 
Rok Puvar  se je udeležil evropskega prvenstva 2013 na Švedskem in osvojil 12. mesto. 
 
Windsurf Slalom 
V kategoriji grandmaster  sta na evropskem prvenstvu na Braču nastopila Juta Ošlak Kranjc, ki je med 
ženskami zmagala in Stojan Vidakovič, ki se je uvrstil na 3. mesto.  

 
 

5. Državna prvenstva in kriterijske regate 

 
V organizaciji jadralnih društev, članov JZS so bile izvedene kriterijske regate za naslednje razrede: 

− Laser standard – mladinci 

− Laser radial mladinci moški in ženske 

− Laser 4.7 moški in ženske 

− 470 mladinci 

− Optimist 
 
Izvedena so bila državna prvenstva v naslednjih razredih: 

− Optimist (državna prvaka 2013 Klemen Semelbauer in Mara Turin ter 2014 Rok Verderber in Mara 
Turin) 

− Optimist kadeti (državni prvak 2013 Janez Zabukovec in Špela Hajdnijak  ter 2014 Martin Fras in 
Lana Semelbauer) 

− Optimist ekipno (državni prvak 2013 JK Jadro in 2014 JK Pirat) 

− 29er (državna prvaka 2014 Peter Lin Janežič /Anže Podlogar) 

− Raceboard Class (državni prvak 2014 je Rok Puvar) 

− Kona One (državni prvak 2013 in 2014 je postal Rok Puvar) 

− Niel Pryde RS:X (državni prvak 2013 je postal Aljaž Maslo, 2014 pa Matjaž Puh) 

− Fireball (državna prvaka za leto 2013 sta postala Miha Kavčič in Marko Bertok ter za 2014 Mitja 
Nevečny in Rok Leskovec) 

− Europa (državna prvakinja za leti 2013 in 2014 je postala Aanja Dorošenko) 

− FJ (državna prvaka st apostala za leto 2013 Gregor Šašel in Ana Kosi ter za 2014 posadka Toni 
Rebec, Željko Planinšič) 

− ORC-club (državni prvak 2013 in 2014 je jadrnica Shark s krmarjem Jenezom Gorcem) 

− Seascape 18 (državna prvaka 2013 sta postala Jan Kobler in Jure Mikuž, 2014 pa posadka Lena 
Koter in Jon Brecelj) 

− Match Race 2014: državni prvakinji Dejan Presen, Miha Truden, Marko Pihlar, Gal Potrč Pajk 
 
 

6. Mednarodne regate v Sloveniji 
 

− Ob organizaciji kriterijskih regat in državnih prvenstev velja še posebej izpostaviti organizacijo 
štirih najmočnejših  mednarodnih regat v Sloveniji. 
 

− Jadralni klub Fireball in GoSailing sta organizirala v letu 2013 Evropsko in Svetovno prvenstvo za 
razred Fireball. Tradicionalno so v letih 2013 in 2014 člani JK Burja izvedli Izola Spring Cupa za 
nekatere olimpijske in prehodne razrede, Velikonočno regato za optimiste je organiziral JK Pirat, JK 
Jadro Koper pa je organiziral Europa Cup za Laserje. 

 
 
 



 
7. Usposabljanje strokovnega kadra 

 
Usposabljanje strokovnega kadra je potekalo pod okriljem komisije za usposabljanje. 
 
Komisija za usposabljanje je do 27. junija 2014 delovala v sestavi: predsednica mag. Juta Ošlak Kranjc in 
člana dr. Peter Vidmar ter Ferdo Arnuš, prof. S sklepom IO JZS je 27. junija 2014 bila komisija v omenjeni 
sestavi razrešena, za predsednika je bil imenovan mag.  Arman Koritnik, za člana pa Tim Podlogar. 
 
V letu 2013 sta bili v konzorciju z OKS –Olimp izvedeni dve usposabljanji in eno v maju 2014. Usposabljanja 
so bila za kandidate brezplačna. Izvedena so bila naslednja usposabljanja: 

- marec, april 2013 usposabljanje za inštruktorje jadranja (2. stopnja usposobljenosti) – 10 
kandidatov  

- maj 2013 usposabljanje za učitelje jadranja (1. stopnja usposobljenosti) – 16 kandidatov od katerih 
jih je 10 pridobilo usposobljenost 

- maj 2014 usposabljanje za učitelje jadranja (1. stopnja usposobljenosti. 
 
V letu 2013 sta bila razpisana tudi tečaja za učitelja kajtanja in učitelja jadranja na deski (oba 1. stopnja), 
vendar sta bila zaradi nezadostnega števila prijav odpovedana. 
 
V letu 2013 so bili izvedenih štirje licenčni seminarji in sicer: 

- januar 2013 (3 kandidati – odprt seminar z dousposabljanjem iz reševanja iz vode) 
- marec 2013 (1 kandidat – odprt seminar z dousposabljanjem iz reševanja iz vode) 
- maj 2013 (7 kandidatov – interni seminar izveden na prošnjo strokovnega sveta) 
- november 2013 (16 kandidatov – odprt seminar) 

 
V mesecu decembru 2013 sta bila izvedeni dve usposabljanji »offshore personal survival training course« v 
skladu z ISAF Offshore Special Regulations in sicer: 

- 30.11. do 1.12.2013 v Portorožu (9 kandidatov) 
- 14. do 15.12. v Portorožu prvi dan in drugi dan v Ljubljani (9 kandidatov). 

 
Izobraževanja v preteklem obdobju so pokazala, da je bilo v njih investiranih veliko javnih sredstev, za 
JZS so predstavljala dodaten strošek, koristila so se sredstva, ki niso bila od članov JZS, usposobljenih 
kadrov za delo v društvih pa primanjkuje, saj velika večina »usposobljenega kadra« iz tega obdobja ni 
pridobila znanja za potrebe izvajanja vadbenega procesa jadralcev v mladinskih in olimpijskih jadralnih 
razredih. 
 
 
V letu 2014 je bilo 13. decembra 2014 izveden Licenčni seminar za trenerje, inštruktorje in učitelje 
jadranja, jadranja na deski in kajtanja. Seminar je uspešno opravilo 22 strokovnih delavcev. 
 
 
 

8. Regatni funkcionarji 
 
Sveta  regatnih funkcionarjev bo poročilo za leto 2013 in 2014 predstavil v svojem poročilu. 
 
 

9. Potovalno jadranje 

 
Svet za potovalno jadranje (v nadaljevanju SPJ) v novi sestavi se je prvič sestal 31. avgusta 2013. Ker so 
prevzeli delo SPJ šele sredi leta, so samo nadaljevali delo oz. sezono 2013, kot je bila zastavljena v 



 
prejšnjem mandatu. Člani SPJ so naredili točkovanje za Pokal Slovenije 2013 in zaključno podelitev na 
Zaključni regati. Ob koncu leta so opravili pogovore z nekaterimi krmarji oz. jadralci z namenom ugotoviti 
katere spremembe bi si želeli. 
V začetku leta 2014 so organizirali okroglo mizo (v prostorih YC Portorož) z organizatorji regat na temo 
sprememb. 
12. februarja 2014 se je SPJ sestal na svoji drugi seji in sprejel razpis regat 2014 za PS ter spremembe 
tekmovalnega pravilnika in pravil za odprte razrede. Predlog ustanovitve pokala Hendikep (ORC in IRC) 
skupaj s 13. cono FIV žal z s strani italijanske strani ni dobil potrebne podpore. 
SPJ je v sezoni 2014 bdel nad vsemi regatami (vsaj en član SPJ je bil vedno prisoten na posamezni regati) in 
predvsem zahteval striktno kontrolo verifikacij in dovoljenj za oglaševanje.  
 
 
 

10. Mednarodno sodelovanje 
 
ISAF Kongres je bil od 7.11.-14.11.2013 Muscat v Omanu. JZS je zastopala Ana Jasna Antončič, ki je tudi 
članica Statutarne komisije ISAF. Stroške je v kompletu pokril JK Strmol. Bila je izvedena pridružitev 
paraolimpijkega komiteja v ISAF. 
 
Leta 2013 se je kongresa EurILCA  v Ženevi udeležil  predsednik SLOLASER Romeo Podlogar.  
 
ISAF Kongrese je bil od 1.11.-8.11.2013 v Palma de Mallorca, Španija. Delagat JZS je bil David Antončič. 
Glavna razprava je potekalo o OI RIO2016 zaradi problematičnih  okoljskih razmer v vodah, kjer se bo 
odvijala olimpijska regata. Kongresa se je udeležila tudi Ana Jasna Gamulin in sicer Statutarne komije ISAF. 
Razprava je tekla tudi o olimpijskih razredih na OI2020 in 2024. Stroške sta pokrila JK Strmol in JK Jadro. 
 
 

 


