
Jubilejni NOVIČNIK
30 let jadralnega športa  
pod slovensko zastavo 
1/2020 • 1. januar, 2020





1

Jadranje kot športna panoga je imelo vedno posebno mesto v srcih Slovencev, vse od začetkov intenzivnega razvoja tega športa v 
povojnem obdobju prejšnjega stoletja z nastankom prvih slovenskih jadralnih klubov, prek prvih prebojnih rezultatov na olimpijskih igrah 
1960 v Rimu s posadko Fafangel-Kosmina, do združenja slovenskega jadranja v okviru slovenske nacionalne jadralne zveze leta 1989, 
prvih medalj na evropskih in svetovnih prvenstvih Tomaža Čopija in Mitje Margona ter vedno uspešnejših olimpijskih nastopov, vse do 
treh olimpijskih kolajn našega najuspešnejšega jadralca Vasilija Žbogarja. K vedno večji prepoznavnosti jadranja in stalnemu napredku prav 
vsako leto prispevajo odlične uvrstitve naših jadralk in jadralcev, ki redno posegajo po medaljah na evropskih in svetovnih prvenstvih ter 
s tem dodajajo sijajne uspehe v niz slovenskih športnih dosežkov.

Predsedniki Jadralne zveze Slovenije, ki so to skupno barko usmerjali in vodili pred menoj, so bili Jože Tratnik od ustanovitve 18. marca 
1989 pa vse do 21. februarja 1998, nato je zvezo vodil Janko Kosmina do 17. junija 2005, sledil je Stanislav Žbogar in zvezo vodil do 24. 
aprila 2009, za njim je vajeti zveze prevzel Igor Lah do 7. maja 2010, iz njegovih rok pa jih je prevzel Gregor Veselko do 20. marca 2013, 
ko je bila ta naloga zaupana meni. Prav vsak od njih je pustil svoj pečat in pomagal pisati naše jadralne zgodbe o uspehu. Zato vsem in 
vsakemu ob jubilejni priložnosti iskreno hvala. 

V Jadralni zvezi Slovenije smo obeležili tridesetletnico delovanja in ob okroglem jubileju na Ljubljanskem gradu priredili družabno 
slovesnost, s katero smo se želeli zahvaliti in podružiti z vsemi, ki ste v teh letih soustvarjali uspešne športne zgodbe ter prispevali k 
razvoju slovenskega jadranja. V trajen spomin zgodovini predajamo ob tej priložnosti zbrane vtise in gradivo tudi v obliki jubilejnega 
glasila. Naj vam bo v prijetno branje.

          Aljoša Tomaž
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Slovesnost ob 30. obletnici delovanja JZS
 
Stanovska dvorana, Ljubljanski grad, 18. december, 2019  
Prireditev je potekala pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja.

Aljoša Tomaž, predsednik Jadralne zveze Slovenije
»30 let Jadralne zveze Slovenije je po eni strani kratka doba, po drugi pa dolga. 
Je pa gotovo priložnost, da se vprašamo, kam danes zveza gre in kam želi iti v 
prihodnje. Ponosni smo lahko, da smo končno uspeli prvič v zgodovini profesionalno 
angažirati in financirati trenerje, ki uporabljajo infrastrukturo klubov in nacionalnega 
panožnega centra. JZS je vzpostavila ustrezno organiziranost in zagotovila potrebna 
osnovna sredstva za izvedbo programov. Začeli smo intenzivno izvajati programe 
izobraževanja in licenciranja ter se preselili v nove poslovne prostore v Nacionalnem 
panožnem centru, pri čemer gre zahvala tudi piranski občini in Jadralnemu klubu 
Pirat za uspešno sodelovanje pri izvedbi tega projekta. Pred nami so sedaj olimpijske 
igre v Tokiu, norme sta si priborili že dve posadki, upamo pa, da jih bo na največjem 
tekmovanju prihodnjega leta še več,« je dogodek otvoril predsednik Jadralne 
zveze Slovenije Aljoša Tomaž.

Dejan Crnek, podžupan Mestne občine Ljubljana
»Ni enostavno voditi zveze, da uspešno deluje 30 let, posebej če se ukvarja z 
vrhunskim športom. Potrebno je namreč uskladiti številne dejavnike za dosego 
takšnih uspehov, poleg tekmovalnih tudi finančne in organizacijske,« je povedal 
Dejan Crnek, podžupan Mestne občine Ljubljana ter povabil prisotne, da se 
z aplavzom zahavlijo vsem, ki jih ne vidimo, ki stojijo za tem, da lahko zveza 
uspešno deluje. Pohvalil je tudi vse uspehe klubov, društev in posebej mladih 
tekmovalcev.

Blaž Perko, generalni sekretar OKS
»Nacionalna zveza danes združuje prek 60 društev. Pogumno se je lotila projekta Nacionalnega panožnega centra - pozdravljamo 

tak model, menimo, da je ustrezen in verjamemo, da boste s skupnimi močmi uspešni še 
naprej. Mi vam bomo stali ob strani,« je povedal generalni sekretar OKS, Blaž Perko. 
Ozrl pa se je tudi v zgodovino Jadralne zveze Slovenije v povezavi z olimpijskim gibanjem 
v samostojni Sloveniji, saj je, kot je povedal, JZS odigrala zelo pomembno vlogo v letih 
obstoja OKS: »Bila je namreč ena od sosustanoviteljic OKS leta 1991, Janko Kosmina pa je 
bil na seji decembra istega leta tudi izvoljen v prvi izvršni odbor. Z ustanovitvijo OKS so bili 
vzpostavljeni pogoji, da so lahko slovenski jadralci in jadralke nastopili na prvih poletnih OI 
pod slovensko zastavo v Barceloni. Udeležbo jadralk in jadralcev smo potem videli prav na 
vseh OI. Leta 2004 smo dobili prvo jadralsko olimpijsko kolajno, ki jo je osvojil Vasilij Žbogar, 
nato pa še dve. Tradicija se nadaljuje, verjamemo, da na prihajajočih OI jadralci in jadralke 
ne boste samo nastopili, temveč tekmovali in igrali zelo pomembno vlogo, na kar računamo 
tudi mi.«
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Kim Andersen, predsednik World Sailing 
“V čast mi je, da kot predsednik World Sailinga z vami praznujem ta jubilej. 
Jadranje je v Sloveniji relativno mlada panoga, a ste v tem času dosegli 
resnično veliko. Vse od prelomnih rezultatov na olimpijskih igrah v Rimu, 
pa do danes, ko imate številne evropske, svetovne in olimpijske prvake in 
kolajne. Veselim se srečanja z vašimi jadralci na prihodnjih olimpijskih igrah, 
kjer ima Slovenija možnost za uvrstitev v še več razredih. Iskrene čestitke za 
takšne dosežke,” je za konec še z video sporočilom udeležence slovesnosti 
nagovoril predsednik svetovne jadralne organizacije World Sailing, Kim 
Andersen. 

Na slovesnost so bili povabljeni vsi dosedanji predsedniki Jadralne zveze 
Slovenije, to so Jože Tratnik, Janko Kosmina, Stanislav Žbogar, Igor Lah in 
Gregor Veselko, na koncu pa se je slovesnosti udeležil le prvi med njimi,  
Jože Tratnik, ki je postal tudi častni govorec slavnostne prireditve. 

Jože Tratnik, prvi predsednik JZS 
»Nimam mandata da bi govoril v imenu vseh predsednikov. Vendar mislim, da 
smo se vsi predsedniki, dosedanji in zdajšnji, trudili, da prispevamo k razvoju 
slovenskega jadranja in k doseganju čim boljših rezultatov. Za skupni rezultat, 
ne glede na metode dela, ki smo jih imeli, je po mojem prepričanju prispeval 
vsak en kamenček v mozaiku uspeha današnje JZS. Več kot 60 društev, 22 
udeležencev olimpijad in doseženi rezultati, kot so medalje na olimpijadah 
ter na svetovnih in evropskih prvenstvih - vse to kaže, da naš prispevek ni 
bil zaman, da je zveza uspevala in dosegala pomembne rezultate ter da ima 
pomembno vlogo na področju slovenskega športa,« je povedal Jože Tratnik, 
prvi predsednik JZS.

Jože Tratnik 
18.3.1989 - 21.2.1998

Janko Kosmina 
21.2.1998 - 17.6.2005

Stanislav Žbogar
17.6.2005 - 24.4.2009

Igor Lah
24.4.2009 - 7.5.2010

Gregor Veselko 
7.5.2010  -20.3.2013 

Aljoša Tomaž
20.3.2013 – do danes
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O zgodovinskem nastanku Jadralne zveze Slovenije
»Jadralna zveza Slovenije, organizacija, kot je danes, ni nasta-
la čez noč, vstala je kot neke vrste feniks iz pepela nekdanje 
Jadralne zveze Jugoslavije, ki je bila sestavni del takratne  
Brodarske zveze, ta pa tako imenovane Organizacije za tehnično 
kulturo. Njeni začetki segajo v čas po 2. svetovni vojni leta 1945, 
ko se je organizirala telesno kulturna organizacija. Že leto kas-
neje se je pojavila tendenca, da se razvije tudi tehnična kultura. 
Tako se je v okviru fiskulturne dejavnosti razvila Komisija za teh-
niko in šport, ta pa se je leta 1948 razvila v Ljudsko tehniko. Nje-
na parola je bila »Tehniko mladim!«. To je bila šola za vzgajanje. 
Poudarek je bil na usposabljanju mladine za delo v gospodarstvu, 
v športu in v obrambi domovine, torej na tehničnih usposabljan-
jih. Združevala pa je vse, od fotografov, ki so bili člani tehnične 
kulture že v Kraljevini jugoslaviji, pa do različnih dejavnosti, 
kot so radioamaterji, kajakaši, letalci, jadralci – na zadnje tudi 
traktoristi, ki so predstavljali kmetijsko proizvodnjo. Vse je bilo 
pomešano. Zgodovinski razvoj tedanje družbe in razvoj tehnike 
je privedel do tega, da takšna koeksistenca tehnike in športa ter 
kulture ni bila vedno idealna. Slovenci takrat nismo bili samos-
tojna država, jadralci smo bili organizacijsko povezani v tehnično 
kulturo, v tekmovalno športnem smislu pa v športno zvezo. Tu 
so bili odnosi včasih dobri, včasih pa tudi ne, preoblikovali so se 
glede na večjo uspešnost financiranja. Jadralna društva smo bila 
povezana v Brodarsko zvezo.  

Težnja jadralcev po čim boljših športnih dosežkih, po tekmovalnih 
rezultatih, po udeležbah na športnih tekmovanjih v mednarod-
nem smislu in na olimpijadah, so pripeljali do tega, da smo 
jadralci organizacijsko ostali v tehnični dejavnosti, z rezultati pa 
smo sodili med športne.  

Vsi klubi, ki so se ukvarjali z dejavnostjo na vodi, tudi niso več 
našli osnovne povezanosti s tehnično kulturo. Obdobja, ko so 
se jadrnice gradile doma, po klubih in po delavnicah so počasi 
minevala. Prihajala je doba plastike. Kvalitetne jadrnice so bile 
na voljo na trgu najprej iz vezanih plošč, potem iz poliestra, 
epoksija, tehnika je skratka napredovala. Prav ta korak od 
zaključevanja dobe izdelave plovil do večje potrebe po tem, da 
se jadralci uveljavljajo na športnem področju, je pripeljal do tega, 
da je bila želja po osamosvojitvi športne zveze izredno močna. 
Končno je tudi politika ustvarila organizacijske sheme, da so se 
vodni športi lahko premaknili v svojo sfero in dobili več samos-
tojnosti. Prvi izstop je naredila kajakaška zveza že leta 1988, 
leto kasneje je sledila jadralna zveza, ko je leta 1989 prišlo do 
ustanovne skupščine JZS.  

Skupščina je bila sklicana v Kopru. Takrat je bilo v Sloveniji devet 
jadralnih klubov, na ustanovni skupščini jih je bilo prisotnih 
sedem, glede na takratno organiziranost pa je bil prisoten še 
predstavnik komisije za jadranje na deski - ti so bili kot člani v 
klubih nezaželeni, saj so zaradi svoje številčnosti lahko vplivali na 
volilne rezultate, zato so jim ponekod celo prepovedali članstvo. 
Do tega trenutka jadralci nismo imeli zveze, predstavljali smo le 
sekcijo Brodarske zveze, ki je takrat združevala še kajak, kanu, 
motonavtiko, smučanje na vodi in modelarstvo.  

Ob ustanovitvi smo prevzeli sekretariat in pisarno nekdanje 
Brodarske zveze, njen sekretar je postal sekretar JZS, pol leta po 
ustanovitvi pa se je sedež preselil iz sedeža Ljudske tehnike na 
Tržaški v prostore v Tivoliju, kjer smo ostali do nastanka slovens-
kega olimpijskega komiteja.  

Na začetku smo bili člani tako zveze telesno-kulturnih organizacij 
kot zveze organzacij za tehnično kulturo, ki pa je vedno bolj 
pešala, po reorganizaciji pa so se ti stiki povsem prekinili. 

Močne zveze je imela JZS z Jadralno zvezo Jugoslavije in prek nje 
z Jugoslovanskim olimpijskim komitejem, saj po nastanku samos-
tojne JZS ni bilo več posrednikov, kot so Brodarska zveza ali  
Organizacija za tehnično kulturo. Ko je potekel mandat ad-
miralu, ti so bili v tistih časih še predsedniki Jugoslovanske 
jadralne zveze, je prišlo tudi do reforme v JZJ. Novo vodstvo je 
bilo sestavljeno iz predstavnikov posameznih jadralnih zvez, 
predsednik je postal Črnogorec, direktor pomorske plovne družbe 
iz Herceg Novega, sekretar pa je postal Done Bonačič, olimpijski 
veslač v Helsinkih leta 1952, ki je bil po eni strani iz družine tudi 
Slovenec. Ti odnosi v Jugoslaviji, čeprav se je že nakazoval konec 
skupne poti, niso bili napeti. Pogovarjali smo se predvsem o teh-
ničnih izzivih, o razredih, ki jih je mednarodni olimpijski komite 
spreminjal, kar je že predstavljalo težave za tekoče spremljanje. 
Pogovarjali smo se o tehničnem izobraževanju, o tekmovalnih 
sistemih, kako narediti sistem ustrezen za potovalno tekmovalne 
jadrnice. Vse to je potekalo do leta 1991, do leta slovenske 
osamosvojitve. JZJ smo takrat obvestili, da se bomo osamosvojili 
kot državna panožna zveza ter da se namerava ustanoviti tudi 
slovenski olimpijski komite, zato ni več organizacijskih povezav 
z JZJ. V tem obdobju, ko smo izstopali iz JZJ, je prišlo tudi do 
ustanavljanja Olimpijskega komiteja Slovenije, pri čemer je bila 
JZS ena izmed podpisnic ustanovne listine v Cankarjevem domu, 
OKS pa je predlagal našega člana Janka Kosmino za člana prvega 
izvršnega odbora OKS. Sodelovanje je bilo aktivno in uspešno.  

Z osamosvojitvijo Slovenije so se stvari pospešile. Jeseni 1991 
ustanovljeni OKS je bil februarja 1992 že sprejet v Mednarodni 
olimpijski komite, istega leta pa je bila na sporedu olimpijada v 
Barceloni. OKS je obvestil vse zveze, naj pospešimo dejavnosti 
vključevanja v mednarodne organizacije. Kot predsednik sem 
imel takrat veliko srečo, da sem imel na razpolago telefone, 
telefakse, skratka največ razpoložljive elektronike tistega časa. 
V samo treh tednih nam je nekako uspelo doseči registracijo 
članstva v mednarodni jadralni zvezi, ki se danes imenuje World 
Sailing, tako da smo še pred začetkom olimpijade uspeli doseči 
članstvo. To ni bilo tako enostavno, kot se sliši, saj so morali 
ugotoviti, ali smo mi edina panožna zveza v državi, posebej po 
informacijah, ki so jih dobivali tudi iz drugih republik. Na koncu 
smo vse uspešno speljali in poslali našo ekipo na olimpijado, v 
njej so bili Mitja Kosmina in Goran Sošič ter Stojan Vidakovič na 
jadralni deski. Za prvo udeležbo so bili rezultati dostojni.  

Po teh temeljnih korakih je življenje za jadralno zvezo steklo po 
normalnih tirih, izvajale so se skupščine, izvršni odbori, vedno 
so bili prisotni prepiri glede financiranja, a rezultat je, da je delo-
vanje zveze takšno, kot ga vidimo danes. Verjamem, da bo zveza 
uspešno nadaljevala to, kar smo takrat začeli.« 

 
 
Jože Tratnik  

Jože Tratnik je prejel priznanje za izjemen prispevek k razvoju 
slovenskega jadranja kot ustanovni član in prvi predsednik 
Jadralne zveze Slovenije.
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Ustanovitev JZS, 18.3.1989, Koper
Spomladi leta 1989 je 18 predstavnikov različnh klubov staknilo glave skupaj in ustanovilo Jadralno zvezo Slovenije z namenom, da 
bodo lahko jadralci bolje uveljavili svoje interese ter da bo njihov glas bolj slišan in slišen. Kup področij, ki je bilo doslej pomanjkljivo 
urejenih, se je začelo razvijati, od opreme, do organizacije večjih mednarodnih dogodkov.
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EP Zvezda 1988

Slovenski jadralci so bili uspešni  
že v Jugoslaviji

Kot je v slavnostnem govoru izpostavil ustanovni član in prvi 
predsednik JZS Jože Tratnik, je bilo organizirano jadranje v Sloveniji 
prisotno že pred združevanjem različnih organizacij v Jadralno 
zvezo Slovenije spomladi leta 1989. Tako sta na OI v Rimu leta 
1960 Mario Fafangel in Janko Kosmina osvojila osmo mesto in sta 
tudi člana Hrama slovenskih športnih junakov. 

Dejavni so bili tudi 
slovenski klubi, ki 
so gostili številne 
mednarodne dogodke, 
kot je bilo denimo 
1977 svetovno 
prvenstvo razreda Optimist v Kopru, Balkanjada 1980 v Portorožu, evropsko in svetovno 

prvenstvo razreda 470 sredi osemdesetih let v 
Kopru, Zvezde so brazdale Piranski zaliv 1988 
in tako so se vrstila odmevna mednarodna 
tekmovanja vse do 1991, ko je na Balkanu 
postalo vroče zaradi razdruževanja Jugoslavije. 

Mario Fafangel in Janko Kosmina

Kosmina Fafangel Rim 1960

SP Optimist 1977

SP 470 1988
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Ravno takrat je izolski jadralni klub Burja vložil kandidaturo za svetovno prvenstvo razreda 
Evropa. Danci so nemudoma zaslutili priložnost in na letnem srečanju Mednarodne jadralne 
zveze delegate z brošurami in slikami vojnih grozot poskušali odvrniti od glasovanja v prid 
Slovenije. Po razpravi dolgo v noč je Burja naposled le dobila kandidaturo in se 1992 izkazala 
z vrhunsko organizacijo. Dogodek je pospešil tudi sprejetje Jadralne zveze Slovenije v svetovno 
jadralsko organizacijo, kar je takrat, ko je še mnogo držav oklevalo s priznanjem Republike 
Slovenije, pomenilo več, kot si lahko danes sploh predstavljamo. 

Po tej prelomnici za slovensko jadranje ni bilo več ovir. K nam so prihajali največji svetovni 
asi, medtem ko so naši tekmovalci z izjemnimi rezultati na domačih in tujih regatnih poljih 
dokazovali, da smo Slovenci glede na število prebivalcev in velikost lastnega morja pravi mali 
svetovni čudež!

SP Evropa 1992

RC 44

Dean Barker
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Največji uspehi po osamosvojitvi
Julija 1994 sta 24-letni Tomaž Čopi in 23-letni Mitja Margon začela pisati njuno zgodbo 
o uspehu. Že na prvi skupni regati, na svetovnem prvenstvu v Franciji, sta s 26. mestom 
zabeležila najboljši slovenski rezultat na svetovnih članskih prvenstvih v olimpijskih 
razredih. Nov način dela, v katerega sta vključila vsakodnevne treninge na vodi, redne 
kondicijske priprave in izpopolnjevanje teoretičnih znanj, jima je leta 1996 prinesel 
olimpijsko normo za Atlanto. Iz Savanne, olimpijskega jadralskega prizorišča, sta se 
pol leta kasneje vrnila s 14. mestom. Prepričana, da zmoreta veliko več, sta se lotila 
novega projekta - Sydney 2000. Zaposlitev na ministrstvu za finance v začetku 1997 
jima je omogočila kvalitetnejše priprave, sodelovanje s strokovnjaki na področjih telesne 
priprave, psihologije in opreme pa boljše tekmovalne rezultate. 

Mednje sodijo: 
• 1. mesto (zlata medalja) na sredozemskih igrah 1997 
• 2. mesto (srebrna medalja) na evropskem prvenstvu 1998 
• 2. mesto (srebrna medalja) na svetovnem prvenstvu 1998 
• 2. mesto (srebrna medalja) na evropskem prvenstvu 1999 

Vse to so bile prve medalje v olimpijskih razredih za slovensko jadranje. Grenak priokus 
je pustilo le 9. mesto na olimpijskih igrah v Sydneyu leta 2000, čeprav je bil to izjemen 
dosežek, ki je dal zagon naslednjim rodovom slovenskih jadralcev. Omenjeni rezultati 
so Čopiju in Margonu poleg kolajn prinesli naziv “Športnika Slovenije” in “Bloudkovo 
nagrado”, najvišje priznanje v slovenskem športu, ki sta ga leta 1998 prejela kot prva 
jadralca.   

Na Čopijevo pobudo se je v Portorožu formirala ženska posadka v razredu 470. Vesna 
Dekleva in Klara Maučec sta prvič skupaj zajadrali leta 2001 in že na svojem prvem 
velikem tekmovanju - svetovnem prvenstvu razreda 470 v Kopru - opozorili nase z  
11. mestom. Ekipa, ki sta ji s svojim znanjem in izkušnjami veliko pomagala Čopi in 
Margon, je do leta 2004 dosegla rezultate, ki jih prej ni osvojila še nobena slovenska 
jadralka ali posadka v ženski članski konkurenci.  

Prvo medaljo sta si priborili na evropskem prvenstvu v Franciji 2003, in sicer srebrno, prav 
tako pa sta srebrno medaljo prinesli s svetovnega prvenstva v Zadru le nekaj mesecev 
pred olimpijskimi igrami 2004 v Atenah. Tja sta odšli kot favoritki za kolajno, Atene pa 
zapustili z zgolj eno točko zaostanka za dobitnicama bronastega odličja. Njuno četrto 
mesto na olimpijskih igrah je še danes najboljši slovenski ženski jadralski dosežek in 
mejnik, ki ga ni uspelo preseči še nobeni od njunih naslednic. 

Vesna Dekleva in Klara Maučec sta v kokpitu dvoseda 470 vztrajali do leta 2008. Vesna 
je vmes postala mama, kar je nekoliko otežilo povratek med svetovno elito, v katero sta 
znova posegli leta 2008 z bronasto medaljo na evropskem prvenstvu. Skupno pot sta 
zaključili s 13. mestom na olimpijskih igrah v Pekingu. 

Tomaž Čopi - Mitja Margon

Vesna Dekleva - Klara Maučec
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Pomemben pečat je v slovenskem jadranju pustil tudi Gašper Vinčec, prvi Slovenec, ki se 
je v razredu finn povzpel na vrh svetovne jakostne lestvice. 

Vinčec se je z jadranjem začel ukvarjati pri desetih letih, kar je razmeroma pozno. Ko je 
prerasel optimista, se je nekaj časa preizkušal v razredu 470 s sestro, nato je šel v laser, 
pa popolnoma opustil jadranje in se do 19. leta ukvarjal z rokometom. Na morje ga je pri 
21. letih ponovno zvabil jadrar Zvonko Bezič in dve leti kasneje je že nastopil na olimpijskih 
igrah. V Atenah 2004 je osvojil 20. mesto.   

Njegova športna kariera je šla od tod strmo navzgor. Leta 2005 je bil srebrn na evropskem 
prvenstvu v švedskem Kalmarju, bolj kot njegov uspeh pa je odmevala poteza ob povratku 
v domovino, saj je svojo prvo medaljo v članski konkurenci na sprejemu v Kopru poklonil 
matičnemu klubu Jadro Koper v zahvalo za podporo in lepe spomine na preteklost. S to 
gesto si je na izboru za slovenskega športnika leta prislužil tudi nagrado za “fair play”, 
ki je poleg bronastega odličja s svetovnega prvenstva 2007 v Cascaisu nemara najbolj 
dragocena lovorika v njegovi bogati zbirki odlikovanj. Na naslednjih olimpijskih igrah leta 
2008 v Pekingu je bil sedmi, nakar si je ustvaril družino in kariero uradno zaključil jeseni 
2014. 

Svoj pohod na Olimp je najuspešnejši slovenski jadralec Vasilij Žbogar začel v Sydneyju 
2000. To so bile njegove prve olimpijske igre. Zgodbo z olimpijskimi odličji pa je začel pisati 
leta 2004. V razredu laser je v Atenah 2004 osvojil bron, naslednji olimpijski cikel pa je v 
Pekingu 2008 zaključil na drugem mestu in domov prinesel srebrno odličje. Vasilij je nato 
začel jadrati v razredu finn ter se po izenačenem dvoboju z Gašperjem Vinčecem uvrstil na 
seznam potnikov v London 2012, kjer je nato osvojil 
odlično 6. mesto. Na koncu pa je s trdim delom 
tudi jadranje v tem konkurenčnem razredu okronal 
z olimpijskim odličjem, ko je v Riu 2016 Sloveniji 
ponovno prijadral srebro. Vse ostalo je legenda. 

Gasper Vinčec

Vasilij Žbogar
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Prejemniki priznanj za leto 2019:  
• Tina Mrak in Veronika Macarol - JADRALKI LETA 2019 
• Žan Luka Zelko – JADRALEC LETA 2019 
• Lin Pletikos - NAJBOLJŠA JADRALKA MED MLADINKAMI 2019 
• Liam Orel - NAJBOLJŠI JADRALEC MED MLADINCI 2019 
• Celestina Sabadin in Veronika Franič - NAJBOLJŠA MLADINSKA 

POSADKA 2019 
• Luka Zabukovec - NAJBOLJŠI JADRALEC RAZREDA OPTIMIST 2019 
• Yelyzaveta Levandovska - NAJBOLJŠA JADRALKA RAZREDA 

OPTIMIST 2019 
• Toni Vodišek - PRIZNANJE ZA VRHUNSKI DOSEŽEK 2019  
• Gašper Strahovnik - PRIZNANJE ZA VRHUNSKI DOSEŽEK 2019  
• Vojko Petrič - VELIKO JADRO JZS 2019 - priznanje za življenjsko 

delo 
• Gašper Vinčec – PRIZNANJE SEKCIJE ZA VELIKE JADRNICE 2019 

Prejemniki priznanj za leto 2018:  
• Tina Mrak in Veronika Macarol - JADRALKI LETA 2018 
• Tomaž Čopi - TRENER LETA 2018 
• Lin Pletikos - NAJBOLJŠA JADRALKA MED MLADINKAMI 2018 
• Toni Vodišek - NAJBOLJŠI JADRALEC MED MLADINCI 2018 
• Rok Verderber in Klemen Semelbauer - NAJBOLJŠA MLADINSKA 

POSADKA 2018 
• Luka Zabukovec - NAJBOLJŠI JADRALEC RAZREDA OPTIMIST 2018 
• Alja Petrič - NAJBOLJŠA JADRALKA RAZREDA OPTIMIST 2018 
• Liam Orel - PRIZNANJE ZA VRHUNSKI DOSEŽEK 2018  
• Nik Pletikos - PRIZNANJE ZA VRHUNSKI DOSEŽEK 2018 
• Milan Morgan - VELIKO JADRO JZS 2018 - priznanje za življenjsko 

delo 
• Mitja Margon – PRIZNANJE SEKCIJE ZA VELIKE JADRNICE 2018 

Jadralci leta 2018 in 2019
Izvršni odbor je na podlagi predloga Strokovnega sveta JZS in Sekcije za velike jadrnice podelil priznanja jadralcem 
in strokovnim delavcem: 

Tina Mrak in Veronika Macarol - JADRALKI LETA 2018 in 2019

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 Princese Sofije v 
španski Majorki. Tukaj se je letos prvič 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), evropskim 
prvenstvom v Sanremu (17. mesto),  svetovnim prvenstvom v 
Enošimi (6. mesto) in predolimpijsko regato (11. mesto).   

Če pogledamo še preteklo sezono, ko sta po postali po izboru 
športnih novinarjev tudi slovenska ekipa leta 2018, lahko 
rečemo, da je Mrakovi in Macarolovi uspelo praktično vse, kar 
sta si zastavili, saj sta januarja zmagali na svetovnem pokalu v 
Miamiju, osvojili evropski naslov ter si po poškodbi in rehabilitaciji 
Macarolove na SP priborili še olimpijsko vozovnico za Tokio 2020.

Žan Luka Zelko – JADRALEC LETA 2019

Preboj med moškimi jadralci v članski konkurenci je letos uspel 
Mariborčanu z osvojitvijo olimpijske norme v razredu laser standard. 
Tako je jadralec leta 2019 po izboru strokovnega sveta jadralne 
zveze slovenije postal Žan Luka Zelko.  

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 OI 2020.
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Liam Orel - NAJBOLJŠI JADRALEC MED MLADINCI 2019 je 
bil svetovni prvak v konkurenci do 19 let v razredu finn in 
PRIZNANJE ZA VRHUNSKI DOSEŽEK 2018 za 3. mesto med 
mladinci na svetovnem prvenstvu.

Lin Pletikos - NAJBOLJŠA JADRALKA MED MLADINKAMI 2018 in 2019  
Državna prvakinja v razredu laser radial je na mladinskem evropskem 
prvenstvu do 21 let v tem razredu osvojila 26. mesto, na svetovnem 
prvenstvu U21 pa 29. mesto, medtem ko je bila leto prej 8. med 
evropejkami in 19. jadralka sveta.

Toni Vodišek - NAJBOLJŠI JADRALEC MED MLADINCI 2018  
V letu 2018 je naziv najboljšega jadralca med mladinci prejel Toni 
Vodišek, serijski  mladinski svetovni prvak v razredu formula kite, 
ki je z mladinskih olimpijskih iger v Buenos Airesu tistega leta 
prinesel srebrno medaljo. 
 
Toni Vodišek - PRIZNANJE ZA VRHUNSKI DOSEŽEK 2019 
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. Svoj neizmeren 
talent je najbolje unovčil julija z zmago na regati svetovne serije.

Celestina Sabadin in Veronika Franič - NAJBOLJŠA MLADINSKA 
POSADKA 2019 - Na mladinskem  evropskem prvenstvu v razredu 
420 v Španiji sta dosegli 7. mesto v ženski konkurenci.

Rok Verderber in Klemen Semelbauer - NAJBOLJŠA MLADINSKA 
POSADKA 2018 - Na svetovnem prvenstvu v razredu 29er sta osvojila 
8. mesto.
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Nik Pletikos - PRIZNANJE ZA VRHUNSKI DOSEŽEK 2018 
V letu 2018 postal evropski prvak v sicer neolipmijskem 
razredu laser radial.

Luka Zabukovec - NAJBOLJŠI JADRALEC RAZREDA OPTIMIST 2018 
in 2019 ter Yelyzaveta Levandovska - NAJBOLJŠA JARALKA 
RAZREDA OPTIMIST 2019

Alja Petrič - NAJBOLJŠA JADRALKA RAZREDA OPTIMIST 2018

Gašper Strahovnik - PRIZNANJE ZA VRHUNSKI DOSEŽEK 2019  
Gašperju Strahovniku so se konec avgusta na mladinskem 
svetovnem prvenstvu laserjev 4.7 uresničile skrite želje – iz Kanade 
se je vrnil z bronasto medaljo! 
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Mitja Margon - PRIZNANJE SEKCIJE ZA VELIKE JADRNICE 2018 

Mitja Margon je že vse življenje tesno povezan z jadranjem. Po 
tem, ko je zaključil kariero vrhunskega športnika v olimpijskem 
razredu 470, je ostal v jadranju kot funkcionar, organizator regat, 
še vedno pa tudi jadralec v različnih jadralnih razredih. V letu 
2018 je, kot idejni vodja in organizator tekmovalnih dogodkov v 
Športnem društvu Go Sailing, v Slovenijo ponovno pripeljal elitno 
regato pokala RC 44 ter prvo Evropsko prvenstvo razreda Seascape 
18. Ob tem je, kot član posadke ruske jadrnice Nika, postal 
svetovni prvak v razredu RC 44. To pa še ni vse. Mitja je leto 
poprej, s svojima hčerama Urško in Saro postal še prvi evropski 
prvak v razredu Seascape 18. Za vse našteto, mu je sekcija za 
velike jadrnice pri JZS podelila to veliko priznanje za leto 2018.

Gašper Vinčec – PRIZNANJE SEKCIJE ZA VELIKE JADRNICE 2019 

Gašper Vinčec si je letos s slovensko jadrnico Way of Life in s 
slovensko posadko prijadral zmago na Barkolani pred Trstom. 
Slovenska jadrnica je pred Trstom zmagala nazadnje pred petimi leti, 
slovenska posadka pred desetimi leti. Gašper letos s svojo 17 let staro 
jadrnico ni veljal za favorita. Izkoristil je pogoje, izbral prava jadra in 
brez napake nadigral favorite. Ob tem je Gašper letos svojo posadko in 
jadrnico popeljal tudi na Maxi Yacht Rolex Cup v Porto Cervo, ki velja za 
najprestižnejšo regato maxi jadrnic na svetu. Velik podvig in ogromen 
organizacijski zalogaj je že sama prisotnost na tej regati, ki jo je Way 
of Life končala na tretjem mestu. Gašper Vinčec si zato zasluži nagrado 
Sekcije za velike jadrnice. Zasluge za nagrado pa si z njim delijo vsi 
člani njegove jadralne ekipe in ekipe, ki mu je pomagala pri pripravi 
barke in opreme.
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Milan Morgan - VELIKO JADRO JZS - 
priznanje za življenjsko delo 2018

Milan Morgan je dolgoletni jadralski trener 
najmlajših, ki ga poznajo praktično vsi, 
ki se v Sloveniji zanimajo za jadranje, 
ali so se z njim tako ali drugače srečali. 

Imel je licenco za izdelovanje jadrnic optimist. Številni najboljši slovenski jadralci so svojo 
pot jadralskih uspehov začeli prav pri njem. In zato mu je strokovni svet v letu 2018 namenil 
priznanje za življenjsko delo. 

Vojko Petrič - VELIKO JADRO JZS  - 
priznanje za življenjsko delo 2019

Vojko Petrič je praktično celo svoje 
življenje zapisal jadranju. Že leta 1996 
je bil izvoljen za predsednika Jadralnega 
kluba Jadro Koper, ki ga vodi še danes. 

Aktivno sodeluje pri vseh društvenih dejavnostih in v vlogi predsednika regatnega odbora 
skrbi za kvalitetno izvedbo klubskih regat. Med najodmevnejše so se zapisale mladinsko 
evropsko prvenstvo razreda 470 leta 1997, svetovno člansko prvenstvo razreda 470 leta 2001 
ter mladinsko svetovno prvenstvo razreda finn lani poleti. Pod njegovim vodstvom so se člani 
kluba uvrstili tudi na štiri olimpijske igre - dvakrat v ženskem dvosedu 470, enkrat v moški 
kategoriji 470 in nazadnje 2012 v razredu laser standard. 

VELIKO JADRO JZS - priznanje za življenjsko delo
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ZAHVALE OB JUBILEJU

Ob 30. obletnici se je JZS zahvalila tudi širšemu krogu podpornikov jadralnega športa, saj vsak prispeva kamenček v mozaiku današnje 
podobe jadranja.  

Zahvalo za prispevek h kakovostnemu poročanju o uspehih in dosežkih vrhunskih slovenskih jadralk in jadralcev so prejeli:

• Jolanda Bertole, Televizija Slovenija 
• Antonija Ražen, Televizija Slovenija 
• Gregor Peternel, Televizija Slovenija 
• Vito Divac, Delo 
• Marijan Bauer, Slovenske novice 

• Aleš Smrekar, Radio Slovenija 
• Jože Zidar, Slovenska tiskovna agencija 
• Bojan Gluhak, Primorske novice 
• Julijan Višnjevec, Val navtika 
• Mitja Zupančič, eMORJE 

Zahvala sponzorjem JZS, ki soustvarjajo uspešno slovensko jadranje: 

• Luka Koper, d.d., generalni sponzor JZS
• Energetika Ljubljana, d.o.o., zlati sponzor JZS 
• Telekom Slovenije, zlati sponzor JZS 
• Geoplin d.o.o. Ljubljana, srebrni sponzor JZS   

• Adriatic Slovenica d.d., ki z nami od 2020 ostaja  
pod novim imenom Generali, srebrni sponzor JZS  

• Nova Ljubljanska banka d.d., srebrni sponzor JZS
• Avto Triglav d.o.o., Ljubljana, uradni prevoznik JZS 
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Za gradivo iz arhivov za pripravo jubilejnih vsebin ob 
30 letnici delovanja JZS posebno zahvalo prejmejo: 
Radio Televizija Slovenija, TV Koper Capodistria, Jahtni 
klub Portorož, JK Jadro Koper, Jk Burja Izola in osebni 
arhiv Mitje Margona, Davida Antončiča ter Dragana 
Sinožiča.

Teksti: Eldina Domazet in Jana Pines

Slovesnost:
Moderacija: Katja Verderber (Katarina Mala)
Nastopajoči: Tilen Artač, Bojan Cvetrežnik
Fotografije: Max Verderber
Pogostitev: Gastro Ptuj d.o.o., zahvala za pomoč 
Brodarskemu društvu Ranca Ptuj
Vanja Dujc prejme posebno zahvalo za degustacijo 
izbranih oljčnih olj.
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Uradni prevoznik:Srebrni sponzorji:

Generalni sponzor: Zlata sponzorja:

V sodelovanju z:

Hvala našim zvestim sponzorjem:
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