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1. Delovanje JZS 
 

V letu 2019 je IO v članstvo JZS sprejel dva nova člana, in sicer Surf in SUP klub Pomurje in Jadralni klub 
Savinja. JZS je ob koncu leta imela 65 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 2019.  
 
Organizirani so bili naslednji dogodki: 

 20. marca je bila v ljubljanskem Maxi klubu STA izpeljana novinarska konferenca, kjer so načrte za 
predolimpijsko sezono predstavile najboljše posadke: športnici leta 2018 Tina Mrak in Veronika 
Macarol s trenerjem Tomažem Čopijem, najboljša mladinka Lin Pletikos, najboljši jadralec med 
mladinci Toni Vodišek ter Rok Verderber, ki je bil s Klemnom Semelbauerjem izbran za najboljšo 
mladinsko posadko leta 2018. 

 9. junija je bil organiziran sprejem sponzorjev JZS na nabrežju reke Ljubljanice ob robu Regate 
dvojic v organizaciji JLK, ki mu je bila podeljena tudi plaketa za 70 let delovanja, kar so obeležili z 
dogodkom po zaključku regate. 

 2. septembra je bila izpeljana 32. redna skupščina JZS v Jadralnem centru Portorož. 
 21. septembra je bil jadralni šport s strani JZS predstavljen na športnem dogodku v Arboretumu 

Volčji potok na festivalu Migi Migi, Adriatic Slovenica 
 27. in 28. septembra je bil jadralni šport s strani JZS predstavljen na tradicionalnem dogodku, 

namenjenem šolskih otrokom in mladini, Olimpijski festival v Ljubljani. 
 6. oktobra je bilo organizirano sponzorsko jadranje z Vasilijem Žbogarjem za dobitnike nagradne 

igre Adriatic Slovenica 
 18. decembra je bila na Ljubljanskem gradu prirejena družabna slovesnost ob tridesetletnici 

delovanja JZS. Ob okroglem jubileju smo se zahvalili in družili z vsemi, ki so v 30 letih soustvarjali 
uspešne športne zgodbe in prispevali k razvoju slovenskega jadranja. Podelili smo tudi plakete in 
priznanja za najboljše jadralke in jadralce leta 2018 in 2019, zahvale sponzorjem in predstavnikom 
sedme sile ter izdali prvo številko glasila JZS z imenom Novičnik, ki je namenjen članom JZS in 
ljubiteljem jadranja, v katerem smo povzeli aktualne teme in športne rezultate. 

 
 
Člani JZS so na 32. letni skupščini odločili, da se, po podpisu pogodbe o najemu poslovnih prostorov v 
Jadralnem centru Portorož z Občino Piran, sedež JZS iz prostorov v Marini Koper prestavi v prostore 
Jadralnega centra Portorož. Na sami seji je član IO Jure Orel podal svoj nepreklicni odstop z mesta člana 
Izvršnega odbora.  
 
Izvršni odbor JZS  se je v letu 2019 sestal na 8 sejah, 4 od teh sej so bile korespondenčne.   
 
Na svoji 2.seji je IO na predlog glavnega trenerja Vasilija Žbogarja, ki je po statutu predsednik Strokovnega 
sveta JZS, imenoval Mitjo Petriča, Nika Pletikosa, Sandija Deklevo in dr. Andreja Kocjana za člane 
Strokovnega sveta JZS. Na 8. seji je IO na predlogov Strokovnega sveta sprejel Pravilnik o delu Strokovnega 
sveta JZS in za dodatnega člana sveta imenoval Rajka Vodiška. 
 
Na 9 . seji je IO imenoval Mitjo Margona za vodjo slovenske reprezentance na OI Tokio 2020.  
 
Redne letne skupščine mednarodnega združenja World Sailing, ki je potekala od 26.10 do 3.11.2019 na 
Bermudih, se je kot delegat JZS udeležil  David Antončič. 
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V mesecu marcu je v s skladu s sprejetimi Elementi novega koncepta delovanja JZS, ki so bili sprejeti na 31. 
skupščini JZS, z delom z JZS pričel reprezentančni trener Sandi Dekleva, ki je deloval v nacionalnem 
panožnem centru Portorož, v juniju pa so bile sklenjene še štiri tripartitne pogodbe z reprezentančnimi 
trenerji, ki so uporabljali infrastrukturo svojih kllubov in sicer z Jakobom Božičem in JK Burja Izola, Matijo 
Čokom in JK Jadrom, Mitjo Mikulinom in JK Pirat Portorož ter Urošem Kraševcem in JK Ljubljana.  
  
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 2019 in vrhunskim športnikom z akontacijami za 2020 
omogočila kvaliteten štart v predvideno olimpijsko sezono 2020.  
 
Poročilo o vseh vrhunskih, množičnih in strokovnih dejavnostih JZS podajamo v nadaljevanju. 
 
 

2. Članske reprezentance 
 
Pomembnejši nastopi in rezultati: 
 
Svetovni pokal Miami (svetovni pokal, člani) 27.02.19 – 2..02.19, Miami (Združene države Amerike)   
V Miamiju so nastopili: 
posadka 470 ženske Tina Mrak in Veronika Macarol – osvojeno 6. mesto 
posadka 49er moški Peter Janežič in Sebastian Prinčič – osvojeno 32. mesto 
Laser Standard – Žan Luka Zelko – osvojeno 49. mesto 
Laser Radial ženske – Kim Pletikos in Lin Pletikos – osvojeno 58. oz. 63. mesto. 
 
 
Trofeo S:A:R: Princesa Sofia (evropski pokal) 29.3.19-6.4.19, Palma de Malorca (Španija) 
Na Palma de Malorci so nastopili: 
posadka 470 ženske Tina Mrak in Veronika Macarol – osvojeno 3. mesto 
Laser Radial ženske – Kim Pletikos in Lin Pletikos – osvojeno 76. oz. 90. mesto. 
 
Svetovni pokal Genova (svetovni pokal, člani) 14.4.19 – 21.4.19, Genoa (Italija)   
V Genovi so nastopili: 
posadka 470 ženske Tina Mrak in Veronika Macarol – osvojeno 12. mesto 
posadka 49er moški Peter Janežič in Sebastian Prinčič – osvojeno 22. mesto 
Laser Standard – Žan Luka Zelko – osvojeno 23. mesto 
Laser Radial ženske – Kim Pletikos – osvojeno 34 mesto. 
 
Svetovno prvenstvo Formula Kite (svetovno prvenstvo, člani) 30.4.10-5.5.2019, Campione del Garda 
(Italija) 
Na Gardi je nastopil Toni Vodišek in osvojil 5. mesto. 
 
Evropsko prvenstvo r.470 (evropsko prvenstvo, člani) 6.05.19 - 14.05.19, San Remo (Italija)  
 V San Remu so nastopil: 
posadka 470 ženske Tina Mrak in Veronika Macarol in osvojila 17. mesto 
posadka 470 moški Rok Verderber in Matej Planinšič in osvojila 65. mesto. 
 
Evropsko prvenstvo r. Zvezda (evropsko prvenstvo, člani) 13.5.2019-19.5.2019, Riva del Garda (Italija) 
Na Gardi je nastopila posadka Vasilij Žbogar in Jan Orel in osvojila 23. mesto. 
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Evropsko prvenstvo 49er (evropsko prvenstvo, člani) 13.5.19-19.5.2019, Weymouth (Velika Britanija) 
Nastopila je posadka Peter Janežič / Sebastian Prinčič in osvojila 41. mesto oz. 28. mesto v evropski 
konkurenci. 
 
Evropska prvenstvo r. Laser (evropsko prvenstvo, člani) 18.05.2019 - 25.05.2019, Porto (Portugalska) 
V Portu so nastopili: 
Laser Standard - Žan Luka Zelko – osvojeno 23. mesto 
Laser Radial ženske – Kim in Lin Pletikos – osvojeno 46. oziroma 48. mesto. 
 
Finale svetovnega pokala Marseille (finale svetovnega pokala, Člani) 2.6.2019-9.6.2019, Marseille 
(Francija) 
V Marseillu sta nastopila: 
Žan Luka Zelko – osvojeno 3. mesto 
Toni Vodišek – osvojeno 4. mesto. 
 
Evropsko prvenstvo r. Soling (evropsko prvenstvo, člani) 26.6.2019-29.6.2019, Torbole (Italija) 
Nastopila je posadka Boštjan Antončič, Gennadi Strakh in Gregor Rejec in osvojila 7. mesto. 
 
Svetovno prvenstvo Laser Standard (svetovno prvenstvo, člani) 2.7.2020-9.7.2020, Sakaiminato City 
(Japonska) 
Nastopil je Žan Luka Zelko in osvojil 26. mesto. 
 
Svetovno prvenstvo Laser Radial ženske (svetovno prvenstvo, člani) 17.7.202024.7.2020, Sakaiminato City 
(Japonska) 
Nastopili sta Kim in Lin Pletikos in osvojili 64. oziroma 71. mesto. 
 
Svetovno prvenstvo r.470 (svetovno prvenstvo, člani) 2.8.2019 – 9.8.2019, Enoshima (Japonska)  
 V Enoshimi je nastopila posadka 470 ženske Tina Mrak in Veronika Macarol in osvojila 6. mesto. 
 
Test event Enoshima (regata za olimpijske razrede pred OI Tokio) 15.8.2019-22.8.2019, Enoshima 
(Japonska) 
V Enoshimi so nastopili: 
Posadka 470 ženske - Tina Mrak in Veronika Macarol – osvojeno 11. mesto 
Laser Standard – Žan Luka Zelko – osvojeno 20. mesto. 
 
Svetovni pokal Enoshima (svetovni pokal, člani) 25.8.2019-1.9.2019, Enoshima (Japonska). 
Nastopil je Žan Luka Zelko (Laser Standard) in osvojili 30. mesto. 
 
Svetovno prvenstvo  r. Formula Kite (svetovno prvenstvo, člani) od 25.9.2019-29.9.2019, Torregrande 
(Italija) 
Na Sardiniji je nastopil Toni Vodišek in osvojil 2. mesto. 
 
Vasilij Žbogar, glavni trener in predsednik strokovnega sveta JZS, odgovoren za olimpijske jadralne 
razrede, je podal naslednjo oceno: 
»Rezultate v letu 2019 lahko ocenim kot zelo uspešne tako v olimpijskih kot neolimpijskih razredih. 
Izpostavil bi predvsem rezultat Žan Luke Zelka na svetovnem prvenstvu, kjer je osvojil mednarodno 
olimpijsko normo za nastop na OI Tokio 2020. Žan Luka je prikazal v letu 2019 viden napredek, čeprav ne 
toliko rezultatsko ampak predvsem v kvaliteti jadranja. Ženska posadka 470 (Mrak/Macarol) je prav tako 
imela dobro sezono s 6. mestom na svetovnem prvenstvu, žal pa na nekaterih regatah (evropsko, test 
event) nista pokazali kar zmoreta. Kljub temu sem prepričan, da bosta v Tokyu v boju za najvišja mesta. 
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Posadka 49er se je odrezala slabše od pričakovanega, poleg ne uporabljanja monitoringa, v tem letu je 
število navedenih treningov na vodi (22) bistveno premalo za pričakovan vrhunski rezultat. Kljub temu je 
rezultat na evropskem prvenstvu vzpodbuden. V Laser Radial sta sestri Pletikos letos brez vidnega 
napredka. Največ upanja za dosego mednarodne norme je bilo iz njihove strani, vendar jima to ni uspelo in 
sem prepričan, da bo to uspelo aprila 2020 v Genovi. V neolimpijskih razredih je Toni Vodišek ponovno 
pokazal, da sodi v sam vrh svetovnega jadranja v Formula Kite.  
 

3. Mladinske reprezentance 
 
Pomembnejši nastopi in rezultati: 
 
Evropsko prvenstvo r. Laser 4.7 (mladinsko evropsko prvenstvo, mladinci) 18.5.2019-25.5.2019, Hyeres 
(Francija). 
Nastopili so: 

 Gašper Strahovnik – 36. mesto, fantje 
 Daniel Cante – 94. mesto, fantje 
 Ivan Vahkrushev – 115. mesto, fantje 
 Sven Panger - 258. mesto, fantje 
 Lana Vidmar – 98. mesto, dekleta (U16 – 34. mesto, deklice) 
 Alenka Valenčič – 109. mesto, dekleta. 

 
Evropsko prvenstvo r. Optimist (evropsko prvenstvo, mladinci) 22.06.2019 - 29.06.2019, Crozon Morgat 
(Francija) 
Nastopili so: 

 Peter Koprivec – 74. mesto, fantje 
 Valentin Štravs – 94. mesto, fantje 
 Gašper Babič – 124. mesto, fantje 
 Val Mario Colarich – 160. mesto, fantje  
 Yelyzaveta Levandovska – 26. mesto, deklice 
 Tarin Pečar – 30. mesto, deklice 
 Alenka Valenčič – 37. mesto, deklice. 

 
Evropsko prvenstvo r. Laser Radial (mladinsko evropsko prvenstvo, mladinci) 29.6.2019 - 6.7.2019, 
Kalamaki (Grčija). 
Nastopili so: 

 Nejc Valenčič – 76. mesto 
 Peter Milivojevič – 90. mesto 
 Janez Zabukovec – 93. mesto 
 Jaka Romih – 231. mesto. 

 
Svetovno prvenstvo r. 470 (mladinsko svetovno prvenstvo, mladinci) 30.6.2019 - 7.7.2019, Portorož 
(Slovenija) 
Nastopila so: 

 posadka Rok Verderber in Klemen Semelbauer - 17. mesto. 
 posadka Toni Rebec – 51. mesto. 

 
Svetovno prvenstvo r. Optimist (mladinsko svetovno prvenstvo, mladinci) 6.7.2019 – 16.7.2019 Antigua 
(Antigua in Barbados) 
Nastopili so: 
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 Luka Zabukovec – 23. mesto 
 Svit Dujmovič Šterpin –54. mesto 
 Martin Fras – osvojeno 67. mesto 
 Alja Petrič – osvojeno 165. mesto 
 Maj Petrič – osvojeno 179. mesto. 

 
Mladinsko WS prvenstvo (mladinsko svetovno prvenstvo, mladinci) 13.7.2019 – 20.7.2019, Gdynia 
(Poljska) 
Nastopili so: 

 Celestina Sabadin in Veronika Franič (420) – 19. mesto 
 Janez Zabukovec (Laser Radial) – 26. mesto. 

 
Mladinsko svetovno prvenstvo r. Finn (mladinsko svetovno prvenstvo, mladinci) 14.7.2019 – 20.7.2019, 
Anzio (Italija) 
Nastopil je Liam Orel – osvojeno 8. mesto, 1. mesto v kategoriji U19. 
 
Svetovno prvenstvo r. 420 in 470 (mladinsko svetovno prvenstvo, mladinci) Galicija (Španija) 
Nastopil so: 

 posadka Rok Verderber in Matej Planinšič (470) – 28. mesto 
 posadka Celestina Sabadin in Veronika Franič (420) – 32. mesto, 7. mesto v kategoriji deklet 
 Dan Belinger in Jakob Musa Olivieri (420 – U17) – 40. mesto. 

 
 Mladinsko svetovno prvenstvo r. Laser Radial (mladinsko svetovno prvenstvo, mladinci) 24.7.2019 – 
31.7.2019, Kingston (Kanada). 
Nastopil je Gašper Strahovnik in osvojil 43. mesto. 
 
Svetovno prvenstvo r. Laser 4.7 (mladinsko svetovno prvenstvo, mladinci) 16.8.2019 – 23.8.2019, Kingston 
(Kanada) 
Nastopili so: 

 Gašper Strahovnik – 3. mesto 
 Daniel Cante – 21. mesto, 6. mesto v kategoriji U16. 

 
Evropsko prvenstvo r. Tehno 293 (mladinsko evropsko prvenstvo, mladinke) 15-8-2019 – 22.8.2019, 
Michmoret (Izrael) 
Nastopila je Marina Vrščaj in osvojila 28 mesto. 
 
Evropsko prvenstvo r. Laser U21 (mlajše člansko svetovno prvenstvo, mlajši člani) 20.8.2019 – 27.8.2019, 
Dziwnow (Poljska) 
Nastopila je Lin Pletikos in osvojila 26. mesto. 
 
Ekipno evropsko prvenstvo r. Optimist (mladinsko evropsko prvenstvo, mladinci) 20.8..19 – 25.8.19 Lago di 
Ledro (Italija) 
Nastopili so: Tarin Pečar, Valentin Štravs, Peter Koprivec in Alenka Valenčič ter osvojili 14. mesto. 

 
Svetovno prvenstvo r. Laser U21 (mlajše člansko svetovno prvenstvo, mlajši člani) 26.20.2019 – 2.11.2019, 
Split (Hrvaška) 
Nastopili so: 

 Lin Pletikos (Laser Radial dekleta) – 29. mesto 
 Maja Žibert (Laser Radial dekleta) – 66. mesto. 
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 Janez Zabukovec (Laser Standard) – 89. mesto 
 Nikolo Kravanja (Laser Standard) - 123. mesto 

Andrej Fras (Laser Standard) – 135. mesto. 
 
Sandi Dekleva, član strokovnega sveta JZS, odgovoren za mladinsko jadranje, je podal naslednjo oceno: 
»Sezono lahko ocenim kot zelo uspešno, kljub temu, da se bo sodelovanje z reprezentančnimi trenerji, ki 
se je pričelo z julijem, pokazalo šele v prihodnjih letih. Sezono sta zaznamovala zlati Liam Orel iz 
mladinskega svetovnega prvenstva v razredu Finn v kategoriji U19, ki je potekalo v Anziu (ITA) in bronasti 
Gašper Strahovnik iz mladinskega svetovnega prvenstva v razredu Laser 4.7, ki se je odvijalo v kanadskem 
Kingstonu. Poleg Liama in Gašperja je odlično na mladinskem svetovnem prvenstvu v razredu Laser 4.7 v 
kategoriji U16 (Kingston, CAN) nastopil tudi Daniel Cante in dosegel 6. mesto.  
Odlično jadranje in vrhunske rezultate je pokazala tudi reprezentanca v razredu Optimist na svetovnem 
prvenstvu na karibskem otočju Antigua in Barbuda, ki je v zasedbi Luka Zabukovec, Svit Dujmovič Šterpin, 
Martin Fras, Alja in Maj Petrič nastopila na ter dosegla posamično 23. mesto Luka Zabukovec in ekipno se 
uvrstila med 9. in 12. mestom med 48. nastopajočimi reprezentancami.« 
 

4. Sekcija za velike jadrnice 
 
V skladu z drugim in tretjim odstavkom 25. člena statuta JZS ima sekcija 33 društev, članov sekcije. V 
sekcijo so vključena 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 31.12.2019 so 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 
14. ŠKD Wada 
15. JK Skipper Maribor 
16. JK Fireball 
17. JK NASA 
18. ŠD GO sailing 
19. JK Burja 
20. JK Odisej 
21. JK Živaana 
22. JK Pirat 
23. ŠD Gibanca 
24. JK Piranski zaliv 
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25. ND Mornik 
26. ŠD Kobilica 
27. BD Ranca Ptuj 
28. ŠD Burin 
29. JK Jadro 
30. JK Veter 
31. JK Olimpic 
32. JK Aurora 
 
Izpolnjevanje pogojev za članstvo v sekciji je razvidno iz rezultatov pokala Slovenije in Monocupa 2018 in 
2019, ki so priloga temu poročilu. Članstvo pa po kriteriju organiziranja regate za jadrnice razreda ORC in 
Open pripada še JK Veter in JK Olimpic. 
 
Sekcijo je v letu 2019 vodil UO v sestavi: Igor Orlov, predsednik, Uroš Žvan, blagajnik, tajnik David Bartol, 
Dejan Presen in Emil Jerkovič. 
 
UO sekcije se je sestal na dveh rednih sejah. Na osnovi novih pravil, ki so bila sprejeta na seji UO 2.2.2019 
in pogojev za organizacijo regat za pokal Slovenije, je UO sekcije razpisal 17. Pokal Slovenije 2019 za tri 
ORC razrede. Za jadralce v razredu ORC je sekcija organizirala dan brezplačnih meritev jadrnic in opreme. 
Izdanih je bilo skupaj 30 certifikatov, od tega 8 International 10 Club 5 Sporboat One Design, 4 
International promo ter 3 Club promo ORC. 
 
V letu 2019 je bilo izvedenih 6 od 7 predvidenih regat za Pokal Slovenije. Regat za PS, ki so jih organizirali 
JK Skipper Maribor, JK Olimpic, ŠD GO Sailing, JK Ljubljana, JK Pocodebon in JK Portorož se je udeležilo 30 
jadrnic, od tega 16 tujih. S tem je se je število udeleženih domačih jadrnic, ki so tekmovale v sistemu ORC, 
v primerjavi z letom 2018 zmanjšalo za 5. 
 
Pokal Slovenije je v letu 2019 prvič potekal le v ORC razredih. Prvo mesto v razredu ORC A je prislužila 
jadrnica Taia 2 & White Goose (Goran Djordjević), prvo mesto v razredu ORC B je prislužila Little Big Man 
(Aleš Zupanc) in v razredu ORC C je prvo mesto prislužila Palada (Emil Jerkovič/Mateja Štimulak). 
 
ORC prvenstvo Slovenije je organiziral JK Skipper Maribor v sklopu One Sails Cup-a. Prvenstva se udeležilo 
27 posadk iz Slovenije in tujine. Naslova državnega prvaka se je veselila jadrnica Taia2 & White Goose s 
krmarjem Goranom Djordjevićem. 
 
Med 1. in 8. junijem je na morju v Šibenskem arhipelagu potekalo svetovno prvenstvo ORC, ki se ga je med 
112 jadrnicami udeležilo tudi sedem slovenskih posadk. Najboljšo slovensko končno uvrstitev, šesto 
mesto, je v razredu A, v katerem je sodelovalo 13 jadrnic, dosegla posadka jadrnice Generali iz JK 
Mariborčanka s krmarjem Samom Žvanom in taktikom Simonom Deklevo. Avgusta meseca je Portorož 
gostil Evropsko prvenstvo ORC Sportboat. Na prvenstvu so sodelovale 3 jadrnice pod slovensko zastavo. 
Najvidnejši rezultat je prislužila jadrnica Excalibur s 6.mestom v class division A in 3. mestom v istem 
razredu v razvrstitvijo  med amaterskimi posadkami (chorintian). 
 
Aprila je Marina Portorož tudi gostila evropsko serijo Melges 24. Med več kot 30 udeleženci na regati se je 
med Slovenci najbolje izkazala posadka Little Big Man s krmarjem Alešem Zupancem, ki je zasedla 10. 
mesto. Gašper Vinčec je na 51. Barkovljanki zmagal in za sabo pustil vseh 2014 prijavljenih jadrnic, za kar si 
je tudi prislužil naziv jadralec leta, ki ga podeljuje Sekcija za velike jadrnice. 
 
Monocup za razred Seascape & First 18 se je odvil na sedmih regatah, od katerih so 4 potekale v Sloveniji 
ter po ena na Hrvaškem, Avstriji in Italiji. Nastopilo je 46 jadrnic, od tega 22 slovenskih. 
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Drugo leto zapored je bilo v Portorožu organizirano tudi evropsko prvenstvo. Posadka Dejana Presena 
(Lumba Match Race Team) je nastopila na petih regatah v Match Raceu (3x Grade 2 in 2x Grade 1) in konec 
leta zasedala 14. mesto na svetovni lestvici. 
 
Na kongresu Offshore Racing Congresa na Bermudi smo imeli delegata Bojana Galeta, udeležil pa se ga je 
tudi David Bartol. 
 

5. Usposabljanje strokovnega kadra 
 
Komisija za usposabljanje je pod vodstvom predsednika Sandija Dekleva dokončala pripravo programov za 
usposabljanje po Zakonu o športu (ZŠpo-1) za usposabljanje Strokovnega delavca 1 in 2 – športno 
treniranje – jadranje in pripravila Pravilnik usposabljanja in postopkov za pridobitev strokovne 
usposobljenosti za delo v jadralnem športu (P-JZS-KU19). 
S temi dokumenti je komisija za usposabljanje standardizirala postopke na področju strokovnega dela v 
jadralnem športu, katerih namen je povečanje varnosti na morju pri izvajanju dejavnosti v okviru 
programov JZS in izboljšanje učinkovitosti trenerskega dela. 
 
Konec meseca maja je komisija za usposabljanje v sodelovanju z Fakulteto za šport razpisala program 
obveznih vsebin za program usposabljanje strokovnega delavca 1. in nato usposabljanje zaključila s 
predavanji posebnih vsebin v sodelovanju z OKS-ZŠZ in World sailing, kjer sta predavala Timothy Cross 
in Sretan Stanišič. 
Program je bil izpeljan s sredstvi pridobljenimi iz fonda usposabljanja Mednarodnega Olimpijskega 
Komiteja. 
Na usposabljanju je sodelovalo 15 oseb, od katerih je 12 poslušalcev opravilo vse obveznosti usposabljanja 
in si pridobilo naziv Strokovni delavec 1 – športno treniranje – jadranje. 
 
V decembru je komisija za usposabljanje v sodelovanju z OKS-ZŠZ organizirala usposabljanje za 
pridobitev naziva Strokovni delavec 2 – športno treniranje – jadranje. Na usposabljanju je sodelovalo 10 
kandidatov, kateri so vsi uspešno opravili usposabljanje in si pridobili naziv Strokovnega delavca 2. 
Program je bil v celoti krit iz sredstev Evropskega socialnega sklada. 
 
Dva licenčna seminarja za pridobitev licence za tekoče leto sta bila izjemoma izpeljana 1. in 14. februarja 
2020. Licenčnih seminarjev se je udeležilo 54 strokovnih delavcev, kateri so si s tem pridobili licenco za 
delo v jadralnem športu za letu 2020. Oba licenčna seminarja sta bila v celoti plačana iz sredstev 
Evropskega socialnega sklada. 

 
6. Sodniki in regatni funkcionarji 

 
Svet sodnikov in regatnih funkcionarjev (SRF) je tudi v letu 2019 vodi predsednik Stanko Užmah, člana sta 
bila Andraž Koželj in Miroslav Čarman. 
 
Imeli smo 4 mednarodne sodnike, 11 nacionalnih sodnikov, 6 sodnikov in nekaj pripravnikov za sodnike. 
Imeli smo 2 mednarodna race officerja, 8 nacionalnih regatnih uradnikov, 25 regatnih uradnikov in nekaj 
pripravnikov za regatne uradnike. 
 
Imeli smo 1 mednarodnega merilca, 9 merilcev za mladinske in olimpijske razrede, 11 merilcev za ORC in 
dva merilca za jadra. 
 
Od 12. do 13. januarju je v Atenah  na mednarodnem seminarju Eurosaf izmenjave Slovenijo zastopal 
David Bartolj. 
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Dobili smo 8 sodnikov iz tujina na regate: 

 JKL     Optimist, Laser 4.7  CRO 1 NJ 
 JK Jadro Koper  Laser 4.7. Radial. Standard ITA 1 NJ, ANG 1 IJ 
 JK Olimpic Izola  Optimist, Lasrr 4.7, 420  CRO 1 NJ 
 JK Burja Izola  Laser 4.4. LR, L   ITA 1 NJ, ANG 1 IJ 
 JK Pirat   Optimist    POL 1 NJ 
 JK Pirat   Optimist    GRE 1 NJ 

 
V tujino smo poslali 4 sodnike na regate: 

 YC Cerna v Posumavi  Češka        Firebal EP  1NJ 
 BYC Balaton  Madžarska    29ER evropski pokal 1NJ 
 YC Opatija  Hrvaška        L 4.7. LR, L  1IJ 
 JK Stari grad  Hrvaška       L 4.7. LR, L  1IJ 

 
2. in 3. Februarja je bil v Ljubljani izveden dvodnevni seminar za sodnike in nekaj sodnikov je opravljalo 
izpit za napredovanje.  
 
V Koledarju regat JZS je bilo prijavljenih 70 regat. 11 regat  je bilo za kriterijske lestvice in DP mladinskih 
in olimpijskih razredov,  3 DP za jadralne deske in velike jadrnice, 2 EP za ORS Sports boats in Seascape 
18 in mladinsko SP 470.  Vse regate so bile po pravilnikih uspešno pokrite z regatnimi uradniki, sodniki in 
merilci, ki so uspešno sodelovali v protestnih odborih in mednarodnih žirijah. Organizatorji regat so se zelo 
izkazali. 
Na nekaj regatah organizatorji niso prijavili sestavo Regatnih in protestnih odborov, zato se ne ve, kaj se je 
dogajalo na teh regatah. 
 
V letu 2019 se je prvo leto izpeljal sistem povračila potnih stroškov za sodnike, ki so sodelovali na 
kriterijskih regatah in na DP za mladinske in olimpijske razrede.  
 
World Sailing je potrdil novo imenovanje Branka Parunova za mednarodnega merilca (IM) razreda Melges 
24 in za vodjo merilcev tega razreda, prav tako so  imenovanje podaljšali že obstoječemu mednarodnemu 
sodniku Urošu Žvanu (IJ). 
 

7. Disciplinska komisija 
 
V letu 2019 je Disciplinska komisija JZS delovala v sestavi g. Andrej Piano - predsednik, g. Jure Mrakič - član 
in g. Vito Batistič - član. Sestala se je 2 krat in sicer 3. marca 2019 in 15. novembra 2019. 3. seja, 
predvidena za 7. december 2019, pa je odpadla saj je vabljeni predstavnik kluba udeležbo na zaslišanju 
odpovedal.  
 
Komisija se je sestajala v prostorih JK Pirat v Portorožu ter v prostorih Jadralnega centra JZS. Obravnavana 
sta bila 2 prekrška in pritožba zoper sklep Disciplinske komisije. 1 postopek je bil v letu 2019 končan. 
Obravnavani končani prekršek se je nanašal 10. a prekršek Disciplinskega pravilnika (nekorektno vedenje 
člana napram ostalim članom in vodstvu v društvih). Izdan je bil sklep o ustavitvi postopka.  
 
Komisija je ugotovila, da se klubi oz. posamezniki, zoper katere so sproženi postopki, običajno ne odzivajo 
na pozive komisije, kar dodatno podaljšuje postopke.  
 
Disciplinska komisija je v svojem poročilu zapisala tudi naslednje: 
»Disciplinska komisije JZS je skladno s Statutom JZS organ Izvršnega odbora. Menimo, da bi morala imeti 
disciplinska komisija podoben status kot v drugih zvezah (Kajakaška zveza Slovenije, Atletska zveza 
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Slovenije, Smučarska zveza Slovenije, Judo zveza Slovenije) to je organ Skupščine JZS. Člane bi volila 
Skupščina JZS in ne imenoval Izvršni odbor. Na ta način bo omogočena samostojnost Disciplinske komisije 
ter preprečeno, da bi npr. Izvršni odbor zadržal njen sklep ali zahteval ponovno odločanje, kot to sedaj 
omogoča drugi odstavek 21. člena Statuta JZS. 
Na poročilo iz leta 2018, kjer je bilo opozorjeno na problem sodelovanja neverificiranih tekmovalcev na 
regatah, ni bilo nobenega odziva.  
Disciplinska komisija je z dopisom z dne 24.12.2018 na problem » prevzemanja regat« opozorila Izvršni 
odbor, ki pa tega dopisa ni obravnaval. Kljub izrecni prošnji Disciplinske komisije iz Poročila za leto 2018 s 
strani Izvršnega odbora prav tako nismo prejeli nobenega odziva. 
Ponovno opozarjamo, da je veljavni Disciplinski pravilnik potrebno novelirati, predvsem pri določitvi lažjih 
in težjih prekrškov JZS. Enako velja za določitev pogojev in uporabe znaka JZS.« 
 
 
Poročila zbral:                                             Podpredsednik: 
Romeo Podlogar                                                                                                                         Samo Lozej, l.r 
 


