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1. Delovanje JZS 
 

 
V letu 2017 je IO v članstvo JZS sprejel dva nova člana, in sicer Jadralni klub Piranski zaliv in Športno 
društvo jadralni klub Kermar, tako da je imela JZS ob koncu leta 60 članov. 
 
Leto je bilo za JZS delovno in uspešno na organizacijskem in športnem področju. V slovenskih vodah je bilo 
za različne jadralne razrede organiziranih okoli 50 regat iz Koledarja regat JZS za leto 2017.  
 
Organizirani so bili naslednji dogodki: 

 18. januarja smo na Ljubljanskem gradu podelili priznanja najboljšim v letu 2016  
 5. julija je bila v Izoli izpeljana 30. redna skupščina JZS, ki je bila volilna, na kateri je bil izvoljen 

predsednik in člani Izvršnega odbora ter člani Nadzornega odbora 
 29. in 30. septembra smo se predstavili na Olimpijskem festivalu na Kongresnem trgu v Ljubljani 
 15. novembra smo v Izoli izvedli letno novinarsko konferenco. 

 
Izvršni odbor se je v letu 2017 sestal na 11 sejah in sicer na 5 sejah v stari sestavi in šestih sejah v novi 
sestavi.   
 
Na svoji prvi seji v novi sestavi je IO izvolil člane Strokovnega sveta za vrhunski šport, člane Sveta za 
mladinsko jadranje,  člane Komisije za usposabljanje in trenerje, člane komisije za sodnike in regatne 
funkcionarje ter člane Disciplinske komisije.   
 
V letu 2017 je bila podpisana dvoletna pogodba z generalnim sponzorjem, družbo Luko Koper, do 
olimpijskih iger v Tokio 2020 podpisani pogodbi z zlatim sponzorjem, družbo Telekom Slovenije, in s 
srebrnim sponzorjem NLB, ter podaljšane enoletne sponzorske pogodbe s srebrnimi sponzorji 
zavarovalnico Adriatic Slovenica, JP Energetiko Ljubljana in družbo Geoplin d.o.o., in sponzorske pogodbe z 
BTC d.d., KPMG Slovenija in Marjetico Koper. Podpisana je tudi bila pogodba o donatorstvu s Športno 
loterijo. 
 
Redne letne skupščine mednarodnega združenja World Sailing, ki je potekala od 4.-11. novembra v Puerto 
Vallarta v Mehiki, se je kot delegat JZS udeležil  David Antončič. 
 
Pod vodstvom predsednika so potekale aktivnosti za pripravo programa za izboljšanje kvalitete dela s 
perspektivnimi jadralci (širša reprezentanca) v prehodnih mladinskih jadralnih razredih. Realizacija je bila 
prestavljena v leto 2018.  
 
S sredstvi sponzorjev in prejetimi sredstvi na razpisih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter 
Fundacije za šport je JZS realizirala vse dogovorjene obveznosti iz jadralnih programov in tripartitnih 
pogodb z društvi in vrhunskimi športniki za leto 2017 in vrhunskim športnikom z akontacijami za 2018 
omogočila kvaliteten štart v sezono 2018.  
 
Poročilo o vseh vrhunskih, množičnih in strokovnih dejavnostih JZS podajamo v nadaljevanju. 
 
 

2. Članske reprezentance 
 
Leto 2017 je bilo za slovensko jadranje uspešno, saj sta Tina Mrak In Veronika Macarol na svetovnem 
prvenstvu razreda 470 v Grčiji osvojili srebrno medaljo. 
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Finn 
Evropsko prvenstva olimpijskega jadralnega razreda Finn je potekalo v Marseillu v Franciji od 5. do 13. 
maja. Slovenijo je zastopal mladi Jan Orel in zasedel 53. mesto. Vasilij Žbogar zaradi poškodbe ni nastopil. 
Svetovno prvenstvo je potekalo od 1. do 10. septembra na jezeru Balaton na Madžarskem. Slovenijo sta 
zastopala Jan Orel, ki je zasedel  74. mesto, in Liam Orel, ki je zasedel 79. mesto. 
 
 
470 ženske 
Tina Mrak in Veronika Macarol sta zaradi poškodbe Macarolove morali izpustiti evropsko prvenstvo 
olimpijskega jadralnega razreda 470. Odlično pa sta Tina in Veronik nastopili na svetovnem prvenstvu, ki je 
potekalo od 7. do 15. julija v Thessaloniki v Grčiji. Osvojili sta bronasto medaljo.  
 
49er 
Evropsko prvenstvo olimpijskega jadralnega razreda 49er je potekalo od 30. julija do 4. avgusta v Kielu v 
Nemčiji. Slovenijo je zastopala posadka Peter Janežič in Sebastian Prinčič in zasedla 48. mesto. Svetovno 
prvenstvo je potekalo od 28. avgusta do 2. septembra v Portu na Portugalskem. Posadka Janežič – Prinčič 
je zasedla 59. mesto. 
 
Laser Standard 
Svetovno prvenstvo v olimpijskem jadralnem razredu Laser Standard je potekalo od 12. do 19. septembra 
v Splitu na Hrvaškem. Slovenijo je zastopal Žan Luka Zelko in osvojil 34. mesto. Na evropskem prvenstvu, ki 
je potekalo v Barceloni Žan Luka Zelko zaradi poškodbe ni nastopil. 
  
Laser Radial 
Svetovno prvenstvo v olimpijskem jadralnem razredu Laser Radial je potekalo od 19. do 26. avgusta v 
Medembliku na Nizozemskem. Slovenijo je zastopala Kim Pletikos in zasedla zelo dobro 22. mesto.  
 
Evropsko prvenstvo je potekalo od 1. do 10. oktobra v Barceloni v Kataloniji. Slovenijo so zastopale Kim 
Pletikos, zasedla 46. mesto, Lin Pletikos, zasedla 54. mesto, in Valentina Baruca, ki je zasedla 89. mesto. 
 
Laser Radial moški 
Svetovno prvenstvo v jadralnem razredu Laser Radial moški je potekalo od 19. do 26. avgusta v 
Medembliku na Nizozemskem. Slovenijo so zastopali Nik Pletikos, osvojil 8. mesto, Maks Vrščaj, zasedel 
28. mesto, in Toni Vrščaj, ki je zasedel 54. mesto.  
 
Match Race 
EUROSAF evropsko prvenstvo v jadralnem razredu Match Race je potekalo od 28.junija do 2. julija na 
jezeru Ledro v Italiji. Slovenijo je odlično zastopala posadka v sestavi Dejan Presen, Miha Truden in Jure 
Jerkovič. Osvojili so srebrno medaljo. 
 
Yngling 
Evropsko prvenstvo je potekalo na jezeru Garda v Italiji od 4. do 6. maja. Slovenijo je zastopala posadka 
Boštjan Antončič, Genadij Strakh in Mitja Nevečny in zasedla 5. mesto. 
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3. Mladinske reprezentance 
 
Leto 2017 je bilo uspešno za slovensko mladinsko jadranje. Naši jadralci so ponovno osvajali medalje na 
evropskih in svetovnih prvenstvih.  
 
Podajamo poročilo po posameznih jadralnih razredih: 
 
Optimist  
Svetovno prvenstvo jadralnega razreda Optimist je potekalo od 11. do 21. julija v mestu Varuna na 
Tajskem. Slovenijo so zastopali Luka Zabukovec, zasedel 22. mesto,  Daniel Cante, zasedel 25. mesto, 
Martin Fras, zasedel 34. mesto, Gašper Strahovnik, zasedel 197. mesto , in Alja Petrič, ki je zasedla 177. 
mesto.  
Evropsko prvenstvo je potekalo od 30. julija do 6. avgusta v Port Bourgas v Bolgariji.  Med fanti so nastopili 
Ivan Vakhrushev, zasedel odlično 18. mesto, Dan Belinger, zasedel 57. mesto in Toni Benčič, ki je zasedel 
65. mesto. Med dekleti so nastopile Celestina Sabadin, osvojila odlično 6. mesto, Alenka Valenčič, zasedla 
33. mesto, Špela Hajdinjak, zasedla 34. mesto in Ceterina Sedmak, ki je zasedla 36. mesto.  
Reprezentanca je od 22. do 28. avgusta nastopila tudi na ekipnem evropskem prvenstvu na jezeru Ledro v 
Italiji. V postavi Dan Belinger, Špela Hajdinjak, Alenka Valenčič in Ivan Vakhrushev je osvojila zelo dobro 8. 
mesto. 
 
Laser 4.7 
Evropsko prvenstvo prehodnega mladinskega jadralnega razreda Laser 4.7 je potekalo od 15. do 22. aprila 
v Murcii v Španiji. Slovenijo so med fanti zastopali Peter Milivojevič, zasedel 60. mesto, Janez Zabukovec, 
zasedel 135. mesto, Luka Lovrič, zasedel 192. mesto, Klemen Petrovič, zasedel 198. mesto, in Nejc 
Valenčič, zasedel 201. Med dekleti je nastopila Sandra Lipovec in osvojila 38. mesto.  
Svetovnem prvenstvu je potekalo od 16. do 24. julija v Niuwportu v Belgiji. Slovenijo so zastopali Janez 
Zabukovec, ki je osvojil 106. mesto, Klemen Petrovič, zasedel 141. mesto, in Peter Milivojevič, ki je zasedel 
165. mesto  
 
Laser Radial  
Mladinsko evropsko prvenstvo prehodnega mladinskega jadralnega razreda Laser Radial je potekalo od 6. 
do 13. julija v Gdynii na Poljskem. Slovenijo je med dekleti zastopala Lin Pletikos in osvojila odlično 4. 
mesto.  Med fanti so Slovenijo zastopali Taš Kolman, zasedel 79. mesto, Nicolo Kravanja, zasedel 92. 
mesto, in Martin Peternelj, ki je zasedel 136. mesto. 
Mladinsko svetovno prvenstvo je potekalo od 11. do 18. avgusta v Medembliku. Slovenijo je zastopala Lin 
Pletikos in osvojila odlično 12. mesto.  
 
29er 
Mladinsko svetovno prvenstvo v prehodnem mladinskem razredu 29er je potekalo od 29. julija do 5. 
avgusta na Long Beach v ZDA. Slovenski reprezentanti se ga zaradi pomanjkanja finančnih sredstev niso 
udeležili.  
Evropsko prvenstvo je potekalo od 22. do 27. avgusta v Quiberonu v Franciji. Slovenijo sta zastopali dve 
posadki. Posadka Rok Verderber in Klemen Semelbauer je zasedla odlično 7. mesto, posadka Matej 
Potokar in Žiga Mrak pa 120. mesto.  
World Sailing Youth svetovno prvenstvo je potekalo od 9. do 16. decembra v Sanyu na Kitajskem. Slovenijo 
je odlično zastopala posadka Rok Verderber in Klemen Semelbauer ter osvojila odlično 4. mesto. 
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420  
Mladinsko evropsko prvenstvo v prehodnem jadralnem razredu 420 je potekalo od 6. do 13. avgusta v Riva 
del Garda v Italiji. Slovenijo je zastopala posadka Matej Planinšič in Jaka Romih, ki sta zasedla 19. mesto.  
 
Finn 
Mladinsko svetovno prvenstvo v olimpijskem jadralnem razredu Finn je potekalo od 20. do 27. avgusta na 
jezeru Balaton na Madžarskem. Slovenijo sta zastopala Liam Orel, ki je v kategoriji do 19. let osvojil 
bronasto medaljo in v kategoriji do 23. let 19. mesto, ter Jan Orel, ki je v kategoriji do 23 . let osvojil 31. 
mesto. 
 
Techno 293 Plus 
Svetovno prvenstvu v jadralnem razredu Tehno 293 Plus, ki je jadralni razred na mladinskih olimpijskih 
igrah, je potekalo od 15. do 20. julija v Quiberonu v Franciji. Slovenijo  je odlično zastopal Toni Vrščaj in 
osvojil bronasto medaljo.  
 
Formula Kite 
Mladinsko svetovno prvenstvo je potekalo od 19. do 24. novembra na Al Hail Beachu v Omanu. Odlično je 
kajtal Toni Vodišek, ki je osvojil naziv svetovnega prvaka v kategoriji do 18. let in 4. mesto v kategoriji do 
21. let. 
 
TT:R 
Mladinsko evropsko prvenstvo v kajtanju razreda TT:R, ki je kot jadralni razred na sporedu mladinskih 
olimpijskih iger v Buenos Airesu v Argentini, je potekalo od 11. do 16. julija v Gizzerii v Italiji je odlično 
Slovenijo zastopal Toni Vodišek in osvojil srebrno medaljo. 
 
 
 

4. Sekcija za velike jadrnice 
 
 
V skladu z drugim in tretjim odstavkom 25. člena statuta JZS ima sekcija 34 društev, članov sekcije. V 
sekcijo se vključujejo društva, ki so sodelovala v serijah regat za Pokal Slovenije (razreda Open in ORC) in 
Monocup (razred Seascape 18) v zadnjih dveh letih in društva, ki so v zadnjih dveh letih organizirala regate 
za razrede, ki v skladu s sklepi IO sodijo pod delovanje sekcije. 
 
Člani sekcije na dan 31.12.2017 so bila naslednja društva:  
1. JD Mariborčanka  
2. JK Loka Timing  
3. JK Pocodebon  
4. JK Ravbar  
5. JK Ljubljana 
6. JK MIPC  
7. JK Horizont  
8. NK Merkur Idrija  
9. JK Portorož  
10. JK Izola  
11. JK Maestral 
12. JK Novo Mesto  
13. AJK FPP  
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14. ŠKD Wada  
15. JK Skipper Maribor  
16. JK Fireball  
17. JK NASA  
18. ŠD GO sailing  
19. KVŠ Velenje  
20. PD Morska vidra  
21. JK Burja  
22. JK Odisej  
23. JK Živaana  
24. JK Pirat  
25. ŠD Gibanca  
26. JK Piranski zaliv  
27. ND Mornik  
28. ŠD Kobilica  
29. Aurora JK  
30. ŠD Burin  
31. JK Jadro  
32.JK Veter  
33.JK Pozejdon 
34.JK Olimpic 
 
Izpolnjevanje pogojev za članstvo v sekciji je razvidno iz rezultatov pokala Slovenije in Monocupa 2016 in 
2017. Članstvo pa po kriteriju organiziranja regate za jadrnice razreda ORC in Open pripada še JK Veter in 
JK Olimpic. 
 
Sekcijo je v letu 2017 vodil UO v sestavi: Uroš Žvan, predsednik, David Bartol, blagajnik, tajnik, Tomaž 
Virnik. Marko Kete in Goran Djordjevič. UO sekcije se je sestal na eni redni seji in dveh korespondenčnih 
sejah. Na osnovi novih pravil za Odprte razrede in Pogojev za organizacijo regat za pokal Slovenije, ki so v 
začetku leta bila deležna manjših popravkov, je UO sekcije razpisal 15. Pokal Slovenije 2017 za razrede 
Open in ORC. 
 
Sedem regat za pokal Slovenije, ki so jih organizirali JK Olimpic, JK Skipper Maribor, ŠD Go Sailing, JK 
Ljubljana, ŠD Burin, JK Pocodebon in JK Portorož, se je udeležilo 54 jadrnic, od tega 6 tujih. S tem je se je 
število udeleženih jadrnic povečalo že drugo leto zapored. ORC prvenstvo Slovenije je potekalo v 
organizaciji JK Skipper Maribor, udeležilo pa se ga je 11 jadrnic petih držav. Nastopilo je sedem slovenskih 
jadrnic iz prav toliko klubov. Ponovno je neodvisno od JZS in sekcije potekal Monocup, ki se ga je na 
sedmih regatah udeležilo 38 jadrnic, od tega 19 slovenskih. 
 
V sosednjem Trstu je julija potekalo svetovno prvenstvo razreda ORC. Na njem so med slovenskimi 
jadrnicami nastopile Megaenergija (končno 15. mesto) v razredu A, Taia 2 & White Goose (37. mesto), Sky 
(38. mesto), All 4 one (39. mesto) in Karpo (41. mesto) v razredu B ter Aurora-Pirnar (37. mesto) in Fado-
Nika Sailing Team (47. mesto) v razredu C. 
 
Na področju mednarodnega sodelovanja se je v novembru kot predstavnik sekcije Bojan Gale udeležil 
generalne skupščine Ofshore Racing Congresa v Mehiki. 
 
Zaradi upada zanimanja sekcija v letu 2017 ni izvedla Slovenskega dne jadranja. 
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V letu 2017 je sekcija pridobila komplet boj z vrvmi, verigami in sidri za izvedbo regat, ki jih je sponzorsko 
prispevala Ljubljanska banka. 
 

5. Usposabljanje strokovnega kadra 
 

Komisija za usposabljanje in trenerje JZS je pod vodstvom predsednika Davida Bartola in članov Mateja 
Majeriča, Tima Podlogarja in Sandija Dekleva v letu 2017 izpeljala Licenčni seminar za strokovne delavce v 
športu, katerega se je udeležilo 13 strokovnih delavcev in si s tem podaljšalo licenco do 31.12.2017.  

Izobraževanj za nazive strokovnih delavcev KUT v tem letu ni izpeljal, ker je v veljavo stopil novi zakon o 
športu (ZŠpo-1), s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport pa še niso bile potrjene smernice za 
pripravo novih programov izobraževanja.  

V letu 2017 je šest udeležencev usposabljanja, izvedenega jeseni 2016, dokončalo izobraževanje 2. stopnje 
in prejelo naziv Inštruktor jadranja. 

6. Sodniki in regatni funkcionarji 
 
 
Svet sodnikov in regatnih funkcionarjev je v letu 2017  z novim vodstvom po volilni skupščini imel 
povečane  aktivnosti. Svet sodnikov in regatnih funkcionarjev (SRF) vodi predsednik Stanko Užmah, člana 
sta Andraž Koželj in Miroslav Čarman. 
 
Po imenovanju in prvi seji sveta  SRF so naredili nove pravilnike za delovanje sveta SRF in pravilnike o 
regatah, pravilnike o izobraževanju sodnikov in regatnih funkcionarjev ter merilcev, pripravili plan  dela in 
finančni plan, kar je potrdil IO JZS. 
 
Z novimi pravilniki, delovanjem in obveščanjem klubov in strokovnega kadra se je delo in sodelovanje 
sistematiziralo.    Sodniki in regatni funkcionarji sedaj poročajo o aktivnostih na letni ravni in to postaja 
stalnica. 
 
World Sailing je potrdil novo imenovanje Davida Bartola za mednarodnega race officerja (IRO), prav tako 
so enako imenovanje podaljšali že obstoječemu IRO in trem mednarodnim sodnikom. 
 
 

7. Disciplinska komisija 
 
Disciplinska komisija Jadralne zveze Slovenije  je bila imenovana v sestavi: Marjan Matevljič, Vito Batistič in 
Andrej Piano. Komisija se je sestala 4. novembra 2017 in skladno s 27. členom Statuta JZS za predsednika 
izvolila g. Andreja Piano.  
 
V letu 2017 komisija ni obravnavala nobene prijave. 
 
 
Poročila zbral:                                             Predsednik: 
Romeo Podlogar                                                                                                                        Aljoša Tomaž l.r 
 


