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Razširite meje izobraževanja z mobilno
aplikacijo Da Vinci Kids, ki ponuja
privlačne izobraževalne oddaje in 
igre, tako doma kot na poti.

Za dostop do slovenske različice aplikacije 
potrebujete kodo, ki jo dobite ob naročilu 
mobilne opcije Da Vinci Kids - obiščite 
Moj Telekom (moj.telekom.si) ali pošljite 
SMS s ključno besedo DAVINCIKIDS na 
1918. Mesečna naročnina programske
opcije je 2,99 EUR. 

MOBILNA 
APLIKACIJA
DA VINCI 
KIDS EKSKLUZIVNO 

PRI TELEKOMU 
SLOVENIJE 

ZA VKLOP
POŠLJITE SMS
DAVINCIKIDS
NA 1918

Otroške vsebine Da Vinci Kids v slovenščini so na voljo naročnikom mobilnih storitev 
Telekoma Slovenije. Za več informacij obiščite www.telekom.si, prodajno mesto 
Telekoma Slovenije ali pokličite 080 8000. Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana.
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Spoštovane jadralke, jadralci in ljubitelji jadranja, 
letošnja reprezentančna jadralska sezona se 
preveša v zadnji del, saj je večina evropskih 
in svetovnih prvenstev že za nami. Dosedanji 
del sezone lahko ocenimo kot uspešen na 
ravni pričakovanj, saj so naši jadralci ponovno 
posegli po dobrih, v nekaterih primerih tudi 
odličnih rezultatih na prvenstvih, osvojene so 
bile tudi medalje v mladinskih kategorijah. 
Medtem ko obračamo v zadnji krog tega 
olimpijskega ciklusa, je za odlično počutje 
na valu uspeha letošnje bere poskrbela še 
ena pomembna olimpijska norma v izredno 
zahtevnem in konkurenčnem razredu laser, 
ki jo je prijadral Žan Luka Zelko. Tako bo 
slovenska zastava nad olimpijskim morjem 
zavihrala vsaj dvakrat, saj sta prvo že 
prijadrali najuspešnejši jadralki v razredu 470 
ženske, slovenski športnici leta v ekipnih 
športih Tina Mrak in Veronika Macarol. V 
odločilnem zadnjem krogu letošnjega in 
prihodnjega leta pa se spogledujemo še z 
možnostjo prvih olimpijskih izkušenj v razredu 
laser radial ženske, 49er in finn. 

Športne želje in sanje se uresničujejo, 
uresničujejo pa se tudi temeljni elementi 
delovanja naše panožne zveze, ki smo jih 
skupaj upali sanjati in preliti v razvojni načrt 
s predlogom oblikovanja reprezentančnih 
jadralnih ekip v mladinski konkurenci. Z 
mandatom uresničitve tega smelega in 
daljnosežnega načrta smo tako na prejšnji, 
31. redni skupščini decembra lani izvolili 
nov izvršni odbor ter sprejeli potrebne 
spremembe statuta JZS. Ustanovili smo tudi 
enotni strokovni svet, ki je združil prejšnja 
ločena strokovna sveta za vrhunski šport in 
mladinsko jadranje, zadolžen pa je tudi za 
pripravo predloga prioritetnih razredov za 
nastop na olimpijskih igrah 2024. 

Ob izpolnjevanju poslanstva podpore 
delovanju klubov pri vzgoji mladih jadralcev 

smo v najkrajšem možnem času vzpostavili 
vse potrebne sistemske spremembe za 
prevzem vloge organiziranja in vodenja 
treningov ter ostalih priprav reprezentanc v 
izbranih prehodnih mladinskih in olimpijskih 
razredih. Že na prvi seji izvršnega odbora smo 
imenovali strokovnega vodjo reprezentanc in 
glavnega trenerja Vasilija Žbogarja. Nato smo 
sklenili pogodbo o sodelovanju s trenerjem 
Sandijem Deklevo, ki je tudi član strokovnega 
sveta JZS, v katerem je bil imenovan za 
odgovornega za mladinske reprezentance. 
Sledile so tripartitne pogodbe na predlog 
strokovnega sveta z reprezentančnimi 
trenerji, ki uporabljajo infrastrukturo kluba: 
Jakobom Božičem ( JK Burja Izola) za razred 
laser 4.7, Matijo Čokom ( JK Jadro) za razred 
laser 4.7, Urošem Kraševcem ( JK Ljubljana) 
za razred laser radial in Mitjo Mikulinom ( JK 
Pirat Portorož) za razreda 420 in 470. Zavezali 
smo se tudi za izvedbo skupnih priprav za 
nastope na evropskih in svetovnih prvenstvih 
ter pomembnejših tekmovanjih, za katere 
plan izvedbe pripravlja glavni trener. Članske 
posadke se redno financirajo po individualnih 
programih jadralcev in posadk s statusom 
”kandidat za nastop na olimpijskih igrah” 
in izvaja se dogovorjen sistem financiranja 
mladinskega jadranja.

Delavni smo bili tudi na pomembnem 
področju usposabljanja strokovnih kadrov. 
Med prvimi zvezami smo v skladu z 
novim Zakonom o športu in smernicami 
pristojnega ministrstva pripravili nov program 
usposabljanja, ki je že potrjen na državni 
ravni. Skupaj s svetovno jadralno organizacijo 
World Sailing smo tudi uspešno izvedli 
strokovni del usposabljanja za trenerje 
jadranja in jadranja na deski, ki je bil za 
vse udeležence brezplačen. Na področju 
usposabljanja in delovanja sodnikov in 
regatnih funkcionarjev so narejeni koraki v 

pozitivno smer. Vzpostavljeno je delegiranje 
sodnikov na kriterijskih regatah in državnih 
prvenstvih, izveden je bil seminar za 
podaljšanje sodniških licenc in licenc regatnih 
funkcionarjev, izpeljana pa so bila tudi nova 
imenovanja in napredovanja.

Za uspešno uresničitev novega koncepta smo 
s pomočjo podjetja Avto Triglav v uporabo 
dobili kombi, ki reprezentancam omogoča 
nemoten in neodvisen prihod na prizorišča 
jadralskih tekmovanj, evropskih in svetovnih 
prvenstev ter pokalov. Tako imamo od letos 
prvo uradno vozilo, Avto Triglav pa je s 
tem postal uradni prevoznik Jadralne zveze 
Slovenije. Za naše trenerje smo kupili tudi 
čoln in zagotovili nadomestnega za čas do 
dobave, ob tem pa tudi prikolico za čoln, ki jo 
čaka še nadgradnja za barke.

Sveža energija veje na področju delovanja 
sekcije za velike jadrnice, saj se je 
flota vrhunskih maksi jadrnic, ki jadrajo 
pod slovensko zastavo, zelo okrepila. Z 
zanimanjem lahko zremo v te nove in 
pogumne projekte naših prekaljenih jadralskih 
mačkov.

Nenazadnje smo za uresničitev koncepta 
najeli tudi ustreznejše pisarniške prostore v 
nacionalnem panožnem jadralskem centru 
ter letos poleti izvedli selitev pisarne JZS v 
Jadralni center Portorož. Prav vsak izmed 
novih korakov prinaša velike pomike k 
izboljšanju pogojev in ta dobra energija, ki 
prihaja iz vseh vrst, naj se združuje še naprej 
in prenaša na prihodnje uspehe vseh nas, 
posebej tiste, ki štejejo na valovih.

Lep športni pozdrav,
 

Aljoša Tomaž, Predsednik
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Ob koncu poletja je prav, da se pogleda na minulo delo in zazre v zadnjo tretjino sezone, ki je še pred nami. Za mladince in članske 
vrste je najbolj intenziven del leta mimo, na velikih mednarodnih tekmovanjih so uspešno gradili jadralske zgodbe, sedaj jih čakajo 
le še državna tekmovanja. Drugače je pri posadkah velikih jadrnic, ki so na slabi polovici tekmovalnega koledarja, najvznemirljivejši 
dnevi na morju pa zanje prihajajo jeseni. Z medaljami so se v domovino vračali tudi ljubitelji neolimpijskih razredov, za katere jadranje 
ni zgolj konjiček in katerih ambicije presegajo rekreativno raven. Slovenijo so v najlepši luči tujim obiskovalcem nenazadnje predstavili 
tudi klubi, ki so z uspešno izvedbo mednarodnih prireditev znova pokazali obsežen nabor znanj in izkušenj na področju organizacije 
velikih športnih dogodkov. 
 

ČLANI 
Tina Mrak – Veronika Macarol, 470 ženske

V svetu vrhunskega jadranja sezona traja skoraj celo leto. Začne se 
jeseni s prvo etapo svetovnega pokala, nadaljuje pozimi v Miamiju, ter 
marca doživi poln razmah z regato za pokal princese Sofije na španski 
Majorki. Tukaj se je letos zbralo več kot 850 posadk iz 68 držav, najboljši 
izid pa sta v konkurenci 45 ekip dvoseda 470 s tretjim mestom Sloveniji 
prijadrali Tina Mrak in Veronika Macarol. Za najboljšo športno ekipo 
minulega leta so bile to edine stopničke v predolimpijski sezoni, ki se je 
zanju nadaljevala z nastopi na svetovnem pokalu v Genovi (12. mesto), 
evropskem prvenstvu v Sanremu (17. mesto),  svetovnem prvenstvu v 
Enošimi (6. mesto) in predolimpijski regati (11. mesto).

»Mesec dni jadranja v japonskih vodah je za nama. Testne olimpijske 
regate nisva odjadrali po najinih pričakovanjih. Žal nisva uspeli odpraviti 
napak s svetovnega prvenstva in sva predolimpijsko regato končali 

na skupnem 11. mestu. V celotnem obdobju sva se o prizorišču veliko naučili, veliko prejadrali, imeli sva odlične pogoje in spoznali 
večino olimpijskih polj. Tudi nova jadrnica Fujin Korin se je izkazala za hitro, kadar jo pravilno ‘trimava’. Zdaj je čas za počitek, 
razmislek in pripravo programa treningov za zadnjih 11 mesecev do najpomembnejše regate naslednjega leta. Čaka naju trdo delo in 
jasen cilj, da se na olimpijske igre v Tokio vrneva še močnejši, še bolje pripravljeni in greva v boj za olimpijsko kolajno.” 

Žan Luka Zelko, laser standard
Žana Luka Zelka smo od marca spremljali na Laser Europa Cupu v Kopru 
(5. mesto), aprila je sodeloval na svetovnem pokalu v Genovi (23. 
mesto), se pred evropskim prvenstvom ustavil na tednu olimpijskega 
jadranja v Hyeresu (29. mesto), turnejo nadaljeval z udeležbo na 
prvenstvu stare celine na Portugalskem (33. mesto) in junija finale 
svetovnega pokala zaključil na najlepši možni način – z bronasto medaljo. 
A pravo poplačilo za jekleno voljo in večletno trdo delo je 25-letni 
Mariborčan dobil šele nedavno, po končanem svetovnem prvenstvu. Tega 
je sklenil na 26. mestu in vse je kazalo, da je olimpijsko kvoto zgrešil 
za eno mesto, dokončni razplet pa je sledil, ko so iz svetovne jadralske 
organizacije World Sailing sporočili, da je po zaključenih vseameriških 
igrah in posledično novem točkovanju Sloveniji vendarle priboril mesto 
na olimpijskih igrah 2020. 

»Občutki ob osvojitvi norme so težko opisljivi. Vsakič, ko samo pomislim, 
kaj mi je uspelo, sem ganjen, ker vem, koliko odrekanja in koliko truda sem vložil. Ta je zdaj končno vsaj malo poplačan. Ti občutki so 
res nekaj posebnega in mislim, da kaj takega čutim prvič v življenju. To mi seveda daje tudi veliko nove motivacije in še višje cilje za 
v prihodnje.«

Kim Pletikos, laser radial ženske
Kim Pletikos je v predolimpijsko sezono startala previdno. Zaradi 
dolgotrajnega okrevanja po poškodbi hrbtenice na jubilejni 50. regati za 
pokal princese Sofije ni tvegala z jadranjem na polnih obratih in na morju 
pred Majorko osvojila 76. mesto. V elitni konkurenci razreda laser radial je 
največ pokazala na svetovnem pokalu v Genovi (34. mesto), Evropi pa v 
slovo pomahala z 58. mestom na evropskem prvenstvu v Portu. Od tod jo 
je pot vodila na Japonsko, kjer je s 64. mestom na svetovnem prvenstvu 
potrdila, da sodi v najožji krog favoritinj za olimpijsko vozovnico prihodnje 
leto v Genovi.
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Lin Pletikos, laser radial ženske
Lin Pletikos je bila na vseh najpomembnejših tekmah tik za petami starejši sestri Kim. Evropsko prvenstvo je začela celo bolje in bila v 
uvodnem delu tretja med Evropejkami, potem pa pristala na skupnem 60. mestu. Po 71. mestu na svetovnem prvenstvu  bo tudi ona 
lov na olimpisko vozovnico za Tokio nadaljevala spomladi v Genovi.

Peter Lin Janežič – Sebastian Prinčič, 49er
Peter Lin Janežič in Sebastian Prinčič sta bila na regatnih poljih dejavna od januarja do maja. V tem času sta nastopila na svetovnem 
pokalu v Miamiju (32. mesto) in Genovi (22. mesto). Premec 49erja sta s svetovno jadralsko smetano nazadnje poravnala na 
evropskem prvenstvu v Weymouthu (41. mesto). Letos ju čaka še najpomembnejša regata, svetovno prvenstvo v Auklandu na Novi 
Zelandiji od 29. novembra do 8. decembra, kjer bodo za jadralce tega razreda na voljo še štiri mesta za nastop na olimpijskih igrah 
Tokio 2020.  

VASILIJ ŽBOGAR,  
predsednik strokovnega sveta in glavni trener:

Letošnja sezona je bila zelo naporna predvsem zato, ker sem nastopil kot predsednik 
strokovnega sveta z ekipo na sredini te predolimpijske sezone in smo imeli takoj polne roke 
dela. Rezultati naših jadralcev pa so tako v članskih kot mladinskih razredih v zadnjem obdobju 
izjemni. Če jih naštejem samo nekaj: 6. mesto na svetovnem prvenstvu v razredu 470 ženske 
za Tino Mrak in Veroniko Macarol, mednarodno olimpijsko kvoto za laser standard je dosegel 
Žan Luka Zelko, 5. mesto na svetovnem prvenstvu formula kite za Tonija Vodiška, 1. mesto na 
mladinskem svetovnem prvenstvu v razredu finn U19 za Liama Orla, 3. mesto na svetovnem 
prvenstvu v razredu laser 4.7, ki ga je dosegel Gašper Strahovnik in še bi lahko našteval. 
Možnost osvojiti kvoto za nastop na olimpijskih igrah v Tokiu imajo še trije jadralni razredi, in 
sicer 49er, finn in laser radial ženske. Razred 49er jo bo lovil na svetovnem prvenstvu na Novi 
Zelandiji proti koncu leta, razred laser radial ženske in finn pa čakajo dodatne kontinentalne 
kvalifikacije. V vseh treh razredih imamo možnosti, saj je Kim Pletikos za las zgrešila normo 
na svetovnem prvenstvu, Liam Orel pa je z naslovom mladinskega svetovnega prvaka U19 
v razredu finn dokazal, da dobro jadra. Z zmanjšanjem moških kvot je postala osvojitev 

mednarodne norme zelo zahtevna. Vendar je že sedaj izpolnjen cilj JZS, saj imamo dva predstavnika na olimpijskih igrah Tokio 2020, 
a prepričan sem, da bo mednarodno olimpijsko normo izpolnil še kateri izmed navedenih. Trenutne prioritete strokovnega sveta so 
omogočiti našim članskim posadkam čim boljše pogoje za delo in priprave na olimpijske igre. Prav tako smo začeli pripravljati novo 
strategijo 2020-2024 v članskih razredih, ki je nujno potrebna za nadaljnji razvoj slovenskega jadranja.

MLADINCI 
Spremljanje tistih, ki se šele prebijajo v svet pravega športa, ima poseben čar. Zanimivo jih je opazovati, ko se privajajo na red, 
delavnost, ko se učijo prenašati neuspehe in ko premagujejo svoje vrstnike. V tem poletju nas je navdušilo kar lepo število 
perspektivnih jadralcev. V mladinskih konkurencah smo doslej osvojii že dve medalji. 

Liam Orel, finn
Liam Orel je julija na mladinskem svetovnem prvenstvu razreda 
finn osvojil zlato medaljo v konkurenci do 19 let. Koprski jadralec 
se na olimpijske kvalifikacije decembra v Melbourne najverjetneje 
ne bo podal, bo pa olimpijsko normo lovil prihodnje leto v Genovi. 
Rezervnega načta v primeru neuspeha nima. Razred finn namreč po 
Tokiu 2020 ne bo več olimpijska disciplina, alternative za jadralce, težje 
od 85 kilogramov, pa mednarodna jadralna zveza ni ponudila.

»Jaz si bom najprej privoščil počitnice, ker sem po maturi in prvenstvu 
popolnoma izčrpan, potem pa septembra začnem s pripravami. 
Udeležil se bom regate na Gardskem jezeru, s Federicom Colaninnom 
se dogovarjam za skupne treninge, nakar bom formo stopnjeval do 
aprila. Če bo v Genovi malo pihalo, sem lahko zelo hiter.«



4

Gašper Strahovnik, laser 4.7
Gašperju Strahovniku so se konec avgusta na mladinskem svetovnem 
prvensvu laserjev 4.7 uresničile skrite želje – iz Kanade se je vrnil z 
bronasto medaljo! Nastop na Ontarijskem jezeru je začel na četrtem 
mestu, od koder je tretji tekmovalni dan napredoval na skupno tretje 
mesto in pri tem vztrajal do konca.

 »Na to prvenstvo sem se pripravljal zelo dolgo in moji cilji so bili 
visoki. Pogoji so mi bili naklonjeni in pričakovanja so iz dneva v dan 
naraščala. Boj za tretje mesto se je začel drugi dan in trajal do zadnje 
sekunde. Pri premagovanju napetosti mi je veliko pomagal trener Sandi 
Dekleva, ki mi je poleg taktike stalno govoril ‘Osredotoči se, dvakrat 
globoko vdihni, potem pa ajde, ajde, ajde! Odjadraj kot znaš!’«

Rok Verderber – Matej Planinšič, 470 moški
Rok Verderber in Matej Planinšič sta na krovu jadrnice 470 prve regatne milje naredila na evropskem prvenstvu razreda 470. Po 
prvencu, ki sta ga končala na 65. mestu, sta se izkazala še na domačem mladinskem svetovnem prvenstvu v Portorožu s 14. mestom 
in na mladinskem evropskem prvenstvu v Galiciji z 28. mestom.

SANDI DEKLEVA, 
v strokovnem svetu JZS odgovoren za mladinsko jadranje:

Nastopi mladinskih reprezentanc so v letošnjem letu zelo uspešni. Dobili smo novega svetovnega 
prvaka Liama Orla v razredu finn U19 in bron Gašperja Strahovnika na svetovnem prvenstu laser 
4.7. Dosegli smo še nekaj zelo obetavnih rezultatov: 6. mesto Daniel Cante na svetovnem prvenstvu 
laser 4.7 U16, 7. mesto za posadko Sabadin – Franič na mladinskem evropskem prvenstvu 420 
med ženskimi posadkami, 17. mesto za posadko Verderber – Planinšič na mladinskem svetovnem 
prvenstvu razreda 470 v Portorožu, 28. mesto za Marino Vrščaj na evropskem prvenstvu razreda 
techno 293. 

Projekt reprezentančnih trenerjev v prehodnih mladinskih razredih je zaradi kasnejšega podpisa 
pogodb, kot se je načrtovalo, na nek način še v začetni fazi izvajanja. To je ambiciozen nov projekt 
JZS, ki bi za najhitrejšo in najbolj učinkovito uresničitev potreboval podporo prav vseh klubov. 
Dejstvo je, da finančno in kadrovsko lahko nadarjene mlade jadralce popeljemo prek prehodnih do 

olimpijskih razredov skupaj. Le tako bomo preprečili prezgodnji odhod nadarjenih, kar se nam že leta dogaja. 

OPTIMISTI

Slovenija ima v primerjavi z razvitimi 
državami majhno bazo jadralcev, ki šteje 
zgolj 80 optimistov. Toliko se jih je v 
pomladnih mesecih poskusilo prebiti skozi 
selekcijsko sito sedmih regat (Sv. Nikola, 
Sun Cup, Koper Cup, Zlato sidro, Velikonočna 
regata, Pokal Burje) in zapolniti eno od 
dvanajstih reprezentančnih mest. V prvo 
postavo so se uvrstili Luka Zabukovec, 

Svit Dujmovič Šterpin, Maj Petrič, Martin Fras in Alja Petrič, ki so na svetovnem prvnestvu dokazali, da se s tujino morda ne moremo 
kosati po finančni plati, smo pa primerljivi po strokovnosti in uspehih na vodi. V Karibskem morju so lov na zaklad končali v zaporedju:
23. mesto: Luka Zabukovec, 54. mesto: Svit Dujmovič Šterpin, 67. mesto: Martin Fras, 165. mesto: Alja Petrič, 179. mesto: Maj Petrič

Na otvoritvi evropskega prvenstva v Morgatu na francoskem polotoku Crzon so zadnji teden junija slovensko zastavo ponosno 
vihteli Peter Koprivec, Valentin Štravs, Gašper Babič, Val Mario Colarich, Alenka Valenčič, Liza Levandovska in Tarin Pečar. Petdnevno 
tekmovanje v zalivu Douarnenez je zaznamoval izjemno šibak veter in večurno čakanje na ugodne razmere, ki so bile pogosto na meji 
regularnega. Sedemčlanska slovenska ekipa se je iz Bretanje vrnila z naslednjimi rezultati:
26. mesto: Liza Levandovska, 30. mesto: Tarin Pečar, 37. mesto: Alenka Valenčič, 74. mesto: Peter Koprivec, 94. mesto: Valentin 
Štravs, 124. mesto: Gašper Babič, 160. mesto: Val Mario Colarich
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MITJA PETRIČ,  
v strokovnem svetu JZS odgovoren za razred optimist:

Reprezentančno sezono v razredu optimist lahko ocenim kot uspešno oziroma v skladu s 
pričakovanji. Konkurenca je v tem razredu izredno velika, saj so tudi druge države izredno resno 
pristopile k delu v tem razredu. Pohvaliti je potrebno najboljše tri fante na svetovnem prvenstvu na 
Antigui, in sicer Luko Zabukovca, Svita Dujmovič Šterpina, ki je na svojem prvem prvenstvu v finalu 
tekmoval v zlati skupini, ter Martina Frasa, ki je za las zgrešil zlato skupino, vendar v srebrni osvojil 
3. mesto. Izjemno pomembne izkušnje sta pridobila tudi Alja in Maj Petrič. Reprezentanca je odlično 
nastopila tudi v ekipnem jadranju, saj se je uvrstila med 9. in 11. mestom.
Na evropskem prvenstvu v Franciji je potrebno izpostaviti dekleta, Lizo, Tarin in Alenko, saj so se 
vse tri uvrstile v zlato skupino. Fantje so malo zaostali za pričakovanji, saj sta se Peter in Valentin 
uvrstila v srebrno skupino, Gašper in Val Mario pa v bronasto.
Naslednje leto načrtujemo že skozi celotno sezono več skupnih treningov najboljših, ne glede na 
to, iz katerega kluba prihajajo, s tem pa želimo dvigniti kvaliteto dela in priprav reprezentanc. 

Načrtujemo tudi določitev zveznega trenerja, ki bo tekom sezone spremljal delo v tem razredu in vodil reprezentance na prvenstvih.

NEOLIMPIJSKI RAZREDI
Izjemno voljo in predanost pri svojem udejstvovanju so izkazali tudi posamezniki, ki so v jadranje vpeti z dušo in srcem. S svojimi 
zgodbami, uspehi in ambicijami za prihodnost so nas posebej radostili obrazi nove generacije. 

Toni Vodišek
Motiviran in energičen kajtar je v mladinski konkurenci dosegel vse, kar 
je bilo možno, njegova zmagovalna miselnost pa ga je ponesla visoko 
tudi v članski konkurenci, kjer je po prehodu zadržal kontinuiteto uspešnih 
nastopov. Na svetovnem prvenstvu je bil od prve do zadnje regate v stiku 
z elito in tekmo zapečatil s petim mestom. Da je človek za velike tekme, 
je ponovno potrdil na finalu svetovnega pokala v Marseillu, kjer je bil 
četrti.
»Počutim se odlično, nikoli bolje! Na tako velikem tekmovanju nisem 
še nikoli zmagal. Sprva sem mislil, da sem hiter, ker veliko treniram po 
šibkem vetru, toda zadnji dan, ko je močno pihalo in sem bil vseeno v 
ospredju, nisem več vedel, čemu naj to pripišem.«

Vasilij Žbogar in Jan Orel sta prvič skupaj nastopila v razredu zvezda
Na evropskem prvenstvu v razredu zvezda na Gardskem jezeru sta 
prvič skupaj nastopila Vasilij Žbogar in Jan Orel v konkurenci med skoraj 
100 posadkami zvenečih imen tega razreda iz 22 držav, med katerimi 
so jadralne legende, kot so Brazilec Robert Scheidt, Šved Freddie Loof 
ali Američan Paul Cayard. Prvenstvo sta zaključila na 16. mestu med 
evropskimi posadkami ter 23. skupno v močni konkurenci izkušenih 
jadralcev razreda zvezda in velikih jadralskih legend, nastopila pa 
sta kot novinca v tem razredu z le nekaj dnevi treninga pred prvim 
skupnim nastopom in s sposojeno jadrnico.

Lina in Val Eržen
Življenje Vala in Line Eržen je že nekaj let posvečeno jadranju na deski. 
In zadnje čase 12-letni brat in 14-letna sestra iz Planine žanjeta uspehe 
enega za drugim, tudi v precej starejši konkurenci. Avgusta sta se vrnila 
s tekmovanja na Fuerteventuri, kjer je Lina postala svetovna prvakinja v 
starostni kategoriji U20, Val pa svetovni podprvak v U15. 
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Matija Kocjančič in Marko Volk
Matija Kocjančič in Marko Volk sta v Černi v Pošumavi, na akumulacijskem jezeru Lipno, konec maja postala evropska prvaka razreda 
fireball. V skoraj zimskih razmerah, ko temperature na višini 750 m nad morjem, kjer leži jezero, niso dosegle niti 10°C, je slovenski 
tandem v desetih plovih osvojil skupno 31. mesto in bil proglašen za evropskega prvaka v konkurenci do 25 let. 

VELIKE JADRNICE 
Svetovno prvenstvo ORC
Junija je na morju v šibeniškem arhipelagu potekalo svetovno prvenstvo ORC, ki se ga je zaradi bližine prizorišča udeležilo sedem 
slovenskih posadk. Najboljšo uvrstitev, šesto mesto, je v razredu A, v katerem je sodelovalo 13 jadrnic, dosegla posadka jadrnice 
Generali iz JD Mariborčanka s krmarjem Samom Žvanom in taktikom Simonom Deklevo.

Gašper Vinčec z novim projektom EWOL
Najbolj drznega projekta se je lotil Gašper Vinčec, ki želi slovensko jadranje 
postaviti na povsem novo raven. Koprčan, sicer lastnik 24-metrske jadrnice 
Way of Life, je namreč s podjetjem Morning Glory Performance Yachts sklenil 
partnerstvo, v sklopu katerega ima v dolgoročnem upravljanju Morning Glory, 
eno najboljših in najhitrejših jadrnic na svetu. 

 »Za projekt EWOL, zame osebno in za slovensko jadranje je upravljanje takega 
plovila velik dosežek. Resnično gre za vrhunsko pripravljeno jadrnico, verjetno 
eno izmed petih najhitrejših na svetu, ki je sposobna zmagati na katerikoli 
regati. Je pa ob tem tudi res, da je v tehničnem oziroma tekmovalnem smislu 

izjemno zahtevna. Z njo se nameravamo odpraviti na svetovno prvenstvo maksi jadrnic v Porto Cervo na Sardinijo, nakar nas čaka še 
naporen jesenski del regat. Barkolane se bomo verjetno udeležili z Way of Life (nekdanjo Maxi Jeno op.a.), a dokončno odločitev o 
tem bomo najverjetneje sprejeli septembra.«

44 CUP se prihodnje leto spet vrača v Portorož - Team Nika letos srebrna
Tomaž Čopi, Mitja Margon in Iztok Knafelc so z ekipo Nike na krovu jadrnice RC44 poželi nov uspeh. Trem naslovom svetovnih prvakov 
so letos v Marstrandu dodali še srebro. Team Ceeref Igorja Laha je prvenstvo končal na četrtem mestu. Prav posebna zmaga pa je bila 
tudi uvrstitev Portoroža v koledar regat za sezono 2020. Za organizacijo otvoritvene regate sezone sta se poleg Portoroža potegovala 
še Rovinj in Tivat, pri odločitvi za vrnitev v Portorož pa je prevladala podpora našemu obalnemu mestu ter ekipi društva GoSailing, ki 
se je očitno leta 2018 odlično izkazala. Tako nas čaka še en izjemen jadralski spektakel v Portorožu tik pred prihodnjimi prvomajskimi 
prazniki, med 22. in 26. aprilom 2020. 

Jadralno prvenstvo zlatega pokala 
Vasilij Žbogar kapetan slovenske jadralske reprezentance
Vasilij Žbogar je bil med dvajseterico 
kapetanov ekip z vsega sveta, ki so v 
Olimpijskem muzeju v Lozani aprila predstavili 
jadralno prvenstvo zlatega pokala, ki bo po 
vzoru svetovnega prvenstva v nogometu 
določila najboljšo jadralno nacijo na svetu. 
K sodelovanju so povabljene vse članice 
svetovne jadralne zveze, 48 pa se jih bo na 
koncu kvalificiralo za finalni del. V enajstčlanski 
posadki bodo lahko le predstavniki ene 
države. Prijavljenih je že 41 držav, načrtujejo 
pa, da jih bo skupaj okrog 100. Posadke bodo 
tekmovale na enakih karbonskih jadrnicah, 
dolgih 47 čevljev, ki so podobne ter nekoliko 
večje od jadrnice RC44, tako bodo zmago 
določale spretnost, znanje in veščine jadralcev. 
Prvo tekmovanje načrtujejo septembra in 
oktobra 2021. “Res da je Slovenija majhna država, toda je zelo uspešna tudi v jadranju. Imamo medalje z olimpijskih iger, svetovnih 
in evropskih prvenstev, prvake v dvobojevanju, uspešne jadralne projekte, navdušene jadralce, vrhunske oblikovalce in izdelovalce 
jadrnic. Potrudil se bom, da bom v ekipo povabil vse najboljše, kar premoremo, tako mlade jadralce kot izkušene, da bomo tako 
uspešno predstavili naš narod,” je povedal Vasilij Žbogar.
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NOVICE IZ DELOVANJA JZS
Projekt reprezentančnih trenerjev
S projektom reprezentančnih trenerjev, ki brezplačno uporabljajo 
infrastrukturo klubov, je cilj mladim omogočiti, da lahko v jadranju 
po razredu optimist kvalitetno nadaljujejo s treningi vsi, ki so 
pripravljeni resno in trdo delati, seveda pa jih mora strokovni svet ob 
tem usmerjati v za njih primerne jadralne razrede. Na nivoju zveze 
bo strokovni svet združil vse te mlade jadralce in jim s kvalitetnimi 
trenerji tlakoval uspešno tekmovalno pot. Pomembno pa je poudariti, 
da se na ta način v nobenem primeru ne posega na področje 
jadralčeve pripadnosti in lojalnosti klubu, ki ga je vzgojil, ravno 
nasprotno, prestopi so na nek način dodatno omejeni.
Letos je delo s podpisom pogodb s trenerji in podpornimi klubi steklo 
šele s 1. junijem in tako projekt še ni popolnoma zaživel. V septembru bo strokovni svet potrdil tekmovalne razrede in sezname 
jadralcev, ki bodo trenirali pod vodstvom reprezentančnih trenerjev. Pripravil bo tudi etični kodeks, pravila obnašanja in obveznosti ter 
programe izvajanja priprav do septembra 2020. S tem bodo postaviljena jasna in zavezujoča pravila za vse sodelujoče v projektu.

Usposabljanje trenerjev
V letošnjem letu je komisija za usposabljanje JZS pripravila 
nove programe izobraževanja za strokovne delavce v športu 
po zakonu o športu, ki jih je že potrdilo Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport. 
S pomočjo OKS-ZŠZ in World Sailing (predavatelj Tim Cross iz 
Anglije), je komisija izpeljala brezplačen tečaj izobraževanja 
za naziv Strokovnega delavca 1. stopnje tako za jadranje kot 
jadranje na deski in usposobila 15 novih strokovnih delavcev 
v športu. V pozni jeseni komisija predvideva organiziranje 
usposabljanja za Strokovnega delavca 2. stopnje ter licenčni 
seminar za leto 2020.

Pohvale našim klubom za izjemno delo pri velikih dogodkih
Temelj delovanja Jadralne zveze Slovenije so naša društva. Kar 65 jih je vključenih v našo panožno zvezo in skupaj vsako leto 
izvedemo več kot petdeset enodnevnih, dvo in večdnevnih jadralnih regat po vsej Sloveniji, od tistih za najmlajše v razredu optimist, 
prek prehodnih in olimpijskih razredov do regatno potovalnih jadrnic odprtih razredov in ORC. Vse te regate so velik organizacijski 
zalogaj, ki ga ne bi bilo mogoče izpeljati brez srčnih prostovoljcev. Evropski pokal laserjev, Velikonočna regata, Spomladanski pokal, 
Regata dvojic, Mladinsko svetovno prvenstvo razreda 470 in Evropsko prvenstvo ORC Sportboat so le nekatere izmed letos izvedenih 
tekem, ki pričajo, da so se slovenski jadralni klubi na področju organizacije velikih športnih dogodkov že konkretno izbrusili. Svoje 
izkušnje, ki temeljijo na paleti mednarodnih in državnih udejstvovanj, kljub temu še vedno z navdušenjem nadgrajujejo. Letos so 
mnogim prireditvam dodali svojevrsten pečat s sistematičnim uvajanjem trajnostnih ukrepov, ki so pripomogli k povečanju okoljske 
odgovornosti, zlasti na področju učinkovitosti rabe pitne vode, preprečevanja nastajanja odpadkov in ločevanja le-teh.

Mladinsko svetovno prvenstvo razreda 470
Najobsežnejši organizacijski projekt v letošnjem letu je bila 
izvedba mladinskega svetovnega prvenstva razreda 470, ki 
mu je poleg narodnostno raznolike udeležbe mednarodni 
pečat dalo tudi čezmejno sodelovanje JK Pirat s kluboma 
Barkovlje-Grljan in zamejskim Tržaškim pomorskim 
klubom Sirena. Uspešna integracija finančnih, materialnih, 
infrastrukturnih in kadrovskih virov je omogočila izpeljavo 
tekmovanja na najvišji kakovostni ravni, mladim in okolju 
pa poslala jasno sporočilo, da je šport združevalna sila, ki 
presega politične in jezikovne raznolikosti. Poleg zglednega 
čezmejnega sodelovanja se bo v anale zapisalo tudi kot 
prvo mednarodno tekmovanje razreda 470, na katerem 
so bile razdeljene medalje v bodoči olimpijski disciplini 
mešanih ekip.
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70 let Jadralnega kluba Ljubljana 
Najstarejši jadralni klub v Sloveniji, Jadralni klub Ljubljana, je letos 
obeležil 70 let delovanja. Dogodek so zasnovali ob robu tradicionalne 
Regate dvojic na reki Ljubljanici za pokal ljubljanskega zmaja, tako so 
nabrežja Ljubljanice napolnili prelepi spomini. Priložnostna slovesnost 
se je začela z navdihujočo nostalgijo, ko je z zgodbami oživil zgodovino 
ustanovni član Jadralnega kluba Ljubljana dr. Edo Pirkmajer. Spomnil je na 
prvo slovensko jadrnico po imenu Vesna, ki je pomenila začetek jadranja 
v Sloveniji in je prva plula po reki Ljubljanici, jadranje se je šele kasneje 
preselilo na morje na Jadran. Spomnil je na legendarno jadrnico Udarnica, 
s katero so pluli na jadranskih regatah, razreda L5, ustanovitve flote 
zvezda, a povedal je tudi, da je bil za ljubljanski jadralni klub poudarek 
vedno bolj na pomorstvu kot na tekmovanju, ob tem pa se je spomnil 
na preminulega Jureta Šterka, ki je pustil močan odtis v slovenskem potovalnem jadranju. Jadralni klub Ljubljana je prireditev sklenil 
s podelitvijo priznanj zaslužnim članom, predsednik Jadralne zveze Slovenije Aljoša Tomaž pa je najstarejšemu slovenskemu klubu 
podelil posebno priznanje za 70 let soustvarjanja in razvoja slovenskega jadranja.

Jadralna zveza Slovenije ima prvič svoj uradni kombi
Avto Triglav je za potrebe Jadralne zveze Slovenije 
zagotovil kombi, hkrati pa bo skrbel tudi za vzdrževanje. 
Novi kombi znamke FIAT Talento (8 + 1) predstavlja prvo 
uradno vozilo Jadralne zveze Slovenije, Avtro Triglav pa s 
tem postaja uradni prevoznik Jadralne zveze Slovenije.
 
Z leve: Damijan Vuk, direktor Avto Triglava, Aljoša Tomaž, 
predsednik Jadralne zveze Slovenije, Sandi Dekleva, član 
strokovnega sveta zadolžen za mladinske jadralne razrede 
in trener JZS 

JZS od letos poleti uraduje v novih prostorih
Jadralna zveza Slovenije je preselila svojo pisarno 
v Jadralni center Portorož. 

Uradne ure v pisarni ostajajo enake kot do sedaj, 
po predhodni najavi 
ob torkih od 10.00 do 15.00 ure.

Glavni sponzor: Zlati sponzor: Srebrni sponzorji:

Uradni prevoznik: V sodelovanju z:

Hvala našim zvestim sponzorjem:

Fotografije: 
stran 2: Junichi Hirai (zgoraj in spodaj), Sailing Energy (v sredini); stran 3: Alojz Petrovčič - Alpe (zgoraj), Robert Deaves (spodaj); stran 
4: Dragan Sinožič (zgoraj in spodaj), Sandi Dekleva (v sredini); stran 5: Mitja Petrič (zgoraj), Alex Schwarz (v sredini zgornja), Dragan 
Sinožič (v sredini spodnja), Igor Eržen (spodaj); stran 6: EWOL press (zgoraj), SSL press (spodaj); stran 7: Jana Pines (zgoraj in v sredini), 
Uroš Kekuš Kleva (spodaj); stran 8: Špela Kosec (zgoraj), arhiv JZS (zgoraj), Ezio Ferin (spodaj) No
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https://www.bivanjudajemoutrip.si/


Izberite »športno« nezgodno zavarovanje za svoje otroke

AS je kot uradna zavarovalnica 
Olimpijskega komiteja Slovenije in 
Jadralne zveze Slovenije svojo ponudbo 
nezgodnega zavarovanja oplemenitila 
s kritji, ki so kar najbolj prilagojena za 
otroke in mladostnike, ki se aktivno 
ukvarjajo s športom.

Poleg običajnih kritij, kot so izplačilo za 
invalidnost, dnevna odškodnina, dnevno 
nadomestilo za zdravljenje v bolnišnici ali 
zdravilišču, vsebuje tudi:
 Izplačilo v primeru zloma, izpaha in 

opekline
 Plačilo stroškov specialističnega 

pregleda, enostavnih diagnostičnih 
preiskav in ambulantnih posegov izven 
javnega zdravstvenega sistema

 Plačilo stroškov storitev svetovanja o 
nadaljnjem zdravljenju poškodbe

Zavarovanje lahko sklenete tudi prek 
spleta z 10 % popustom, za velike 
družine pa vam priznajo 20 % popust. 
Popusta se med seboj izključujeta.

Več informacij na
www.as.si ali  080 11 10.
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