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1. Delovanje JZS 
 

 
Leto 2015 je bilo za JZS zelo delovno in zelo uspešno na organizacijskem in športnem področju. 
Najpomembnejši dogodek leta na organizacijskem področju je bila zagotovo dne 1.4.2015 izvedena 28. 
redna skupščina JZS, na kateri je bil po desetletjih naporov sprejet nov Statut JZS. Bistvo v spremenjenem 
statutu je, da imajo pri odločanju na skupščini večjo težo tista društva, ki so dejavnejša in uspešnejša na 
organizacijskem in tekmovalnem področju. Prav tako je novi Statut omogočil ustanovitev Sekcije za velike 
jadrnice, kar je velik napredek pri delovanju na področju jadranja z velikimi jadrnicami. 
 
Na skupščini je bil, po odstopu Uroša Žvana, izvoljen novi član Izvršnega odbora Samo Lozej ter imenovana 
Disciplinska komisija JZS v sestavi Vito Batistič, Željko Planinšič in Andrej Piano. 
 
Izvršni odbor se je v letu 2015 sestal na 8 rednih sejah in 7 korespondenčnih sejah.  
Še pred skupščino je v skladu s statutom uredil članstvo društev v JZS, ki dolga leta ni bilo urejeno in je bilo 
zato predmet  pritožb na veljavnost nekaterih prejšnjih skupščin. Število članov se je ob sklicu skupščine 
zmanjšalo na 56 društev, sedaj pa znova narašča.  
 
Prav tako je bila pred skupščino organizirana okrogla miza na temo predlaganega novega statuta JZS, v 
mesecu aprilu je bila izvedena prireditev Proglasitev jadralca/jadralke leta 2014 v dvorani Amfora v Izoli, v 
mesecu juliju izvedena tiskovna konferenco JZS in v mesecu oktober zelo uspešna predstavitev na 
Olimpijskem festivalu mladih v Ljubljani. 
 
Na podlagi novega statuta, so prenehali delovati Svet za potovalne jadrnice, Svet trenerjev, Svet 
sponzorjev, Svet za jadraje na deski in Svet za žensko jadranje. 
 
IO je v komisijo za izobraževanje in trenerje imenovala dva nova člana in sicer Sandija Deklevo in 
profesorja Fakultete za šport Ljubljana, dr. Mateja Majeriča, ki je bil imenovan tudi za vodjo izobraževanj 
JZS. 
 
IO je sprejel Pravilnik o računovodstvu, spremembe Pravilnika o registracijah in prestopih tekmovalcev 
 
V preteklem letu je JZS sporazumno s podjetjem Fining uredila - poplačala dolg, ki je nastal  na podlagi 
odločitve sodišča. 
 
V letu 2015 so bile podpisane sponzorske pogodbe s srebrnim sponzorjem zavarovalnico Adriatic Slovenica 
ter JP Energetika Ljubljana, družbo Geoplin d.o.o., BTC d.d., NLB d.d., KPMG Slovenija podjetje za 
revidiranje, d.o.o. Podpisana je tudi bila pogodba o donatorstvu s Športno loterijo. 
 
S sredstvi sponzorjev in sredstvi javnih financerjev MŠŠ, FŠO in OKS-ZŠZ je JZS v dani gospodarski situaciji 
nudila maksimalno možno podporo reprezentantom v olimpijskih razredih, mladinskim reprezentantom 
ter tudi nekaterim reprezentantom in zastopnikom Slovenije v drugih jadralnih razredih. 
 
Poročilo o vseh vrhunskih, množičnih in strokovnih dejavnostih JZS podajamo v nadaljevanju. 
 
 
 
 
 
 



 

2. Članske reprezentance 
 
Leto 2015 je bilo po tekmovalni plati izjemno uspešno leto. 
 
Vasilij Žbogar je osvojil mesto na stopničkah za zmagovalce tako na evropskem kot svetovnem prvenstvu.  
kar do sedaj ni uspelo še nobenemu slovenskemu jadralcu v članski kategoriji. Na odprtem evropskem 
prvenstvu razreda Finn v Splitu na Hrvaškem je med Evropejci  osvojil srebrno medaljo, na SP v Takapuni v 
Novi Zelandiji pa bronasto medaljo. 
Tina Mrak in Veronika Macarol sta postali evropski prvakinji na evropskem prvenstvu razreda 470 v 
Aarhusu na Danskem. Na svetovnem prvenstvu v Haifi v Izraelu pa sta osvojili 13. mesto. 
 
Obe ekipi, ki bosta nastopili na Olimpijskih Igrah v Riu 2016, sta se v mesecu avgustu udeležili 
predolimpijske regate Rio test event v Rio de Janeiru, in obe osvojili 13. mesto. Poudarek udeležbe je bil 
predvsem na spoznavanju jadralnega polja na prizorišču. Pred koncem leta, v mesecu decembru, sta obe 
ekipi nastopili  tudi na odprtem državnem prvenstvu Brazilije v Riu. 
 
Reprezentanca Slovenije v razredu Laser Standard je nastopila na svetovnem prvenstvu v Kingstonu v 
Kanadi, kjer so se borili tudi za olimpijsko vozovnico. Žal neuspešno. Najboljši je bil Nik Pletikos na 114. 
mestu, mesto pred Matejem Valičem, najmlajši Žan Luka Zelko pa je zasedel 127. mesto. Evropskega 
prvenstva v Aarhuse na Danskem se je udeležil samo Nik Pletikos in osvojil 99. mesto. Žan Luka Zelko se je 
odločil za nastop na svetovnem prvenstvu v neolimpijskem razredu Laser Radial moški, ki je potekalo 
istočasno v Aarhusu na Danskem in veljalo tudi za evropsko prvenstvu ter v obeh konkurencah osvojil 
bronasto medaljo. 
 
Kim Pletikos je nastopila na evropskem prvenstvu olimpijskega razreda Laser Radial ženske v Aarhusu na 
Danskem in osvojila 75. mesto, ter na svetovnem prvenstvu v Omanu, kjer je osvojila 79. mesto. 
 
Posadka Boštjan Antončič, Gennadi Strakh in Mitja Nevečny je v neolimpijskem jadralnem razredu Soling 
nastopila na svetovnem prvenstvu v Castiglione del Pescaia v Italiji in osvojila 18. mesto. Zaradi težke 
poškodbe noge krmarja Boštjana Antončiča je bil to edini nastop na prvenstvih v letu 2015. 
 
 
 

3. Mladinske reprezentance 
 
Leto 2015 se bo tudi pri mladincih zapisalo kot najuspešnejše leto za slovensko mladinsko jadranje, saj je 
Rok Verderber postal prvi Slovenec, ki je v absolutni kategoriji postal svetovni prvak v začetnem 
najmnožičnejšem jadralnem razredu Optimist, posadka Peter Lin Janežič in Anže Podlogar pa sta postala 
svetovna prvaka na ISAF youth prvenstvu v razredu 29er. 
 
Evropsko prvenstvo razreda Optimist je potekalo v Pwllheliju v Veliki Britaniji. Prvenstvo si bo najbolje 
zapomnil Matej Planinšič, ki je med fanti postal evropski podprvak. Nastopili so še Peter Milivojevič (55. 
mesto), Martin Fras (58. mesto), Jaka Romih (81. mesto) in Luka Zabukovec (97. mesto). Med dekleti je bila 
najuspešnejša Karolina Antonia Pečenko (49. mesto) pred Lano Semelbauer (55. mesto) in Caterino 
Sedmak (59. mesto.) 
 
Svetovno prvenstvo razreda Optimist je potekalo v Dziwnowu na Poljskem. Rok Verderber je postal 
svetovni prvak, Daniel Cante je osvojil  42. mesto, Špela Hajdinjak  68. mesto, Janez Zabukovec  89. mesto 
in Klemen Semelbauer  112. mesto. V ekipni tekmi je naša reprezentanca osvojila odlično 6. mesto. 
 



 

Reprezentanca v sestavi Luka Zabukovec, Peter Milivojevič, Celestina Sabadin, Martin Fras in Lana 
Semelbauer se je udeležila tudi ekipnega evropskega prvenstva v razredu Optimist  na jezeru Lago di Ledro 
in zasedla 16. mesto. 
 
V prehodnem mladinskem jadralnem razredu je Slovenijo v letu 2015 zastopala posadka Peter Lin Janežič 
in Anže Podlogar. Skozi celo leto sta stopnjevala svojo vrhunsko pripravljenost in nastope. Na mladinskem 
evropskem prvenstvu v Medembliku na Nizozemskem sta osvojila 4. mesto, na mladinskem svetovnem 
prvenstvu v Pwllheliju v Veliki Britaniji sta osvojila srebrno medaljo in na ISAF youth svetovnem prvenstvu 
v Lankawiju v Maleziji, ki se je končalo že v tem letu, sta se z odličnim jadranjem zavihtela na najvišjo 
stopničko zmagovalnega odra in osvojila naslov mladinskih svetovnih prvakov v razredu 29er. Peter in 
Anže sta zmagala tudi v skupni razvrstitve evropskega pokala v razredu 29er. 
 
V razredu 470 sta Slovenijo med mladinkami zastopali Eva Peternelj in Valentina Baruca, med mladinci pa 
Domen Vasič Stepančič in Jakob Božič. Na mladinskem svetovnem prvenstvu v Thessaloniki v Grčiji je 
posadka Peternelj / Baruca osvojila 25. mesto, posadka Stepančič/Božič pa 21. mesto. Na mladinskem  
evropskem prvenstvu v Bourgasu v Bolgariji sta dekleti osvojili 21. mesto, fanta pa 16. mesto. 
 
V razredu 420 je na mladinskem evropskem prvenstvu razreda 420 nastopila posadka Mara Turin in Matija 
Kocjančič. Osvojila sta 22. mesto. 
  
V razredu Laser 4.7 so na  evropskem prvenstvu v Gdynii na Poljskem je odlično nastopila Lin Pletikos, ki je 
med dekleti osvojila 11. mesto. Med fanti so nastopili Toni Vrščaj (26. mesto), Taš Kolman (28. mesto), 
Martin Peternelj (78. mesto) in Maj Musa Olivieri (112. mesto). Na svetovnem prvenstvu v Medembliku na 
Nizozemskem je ponovno odlično nastopila Lin Pletikos, ki je med dekleti osvojila 4. mesto. Fantje so se 
odrezali slabše, Taš Kolman je osvojil 76. mesto in Toni Vrščaj 129. mesto. 
 
V razredu Laser Radial je na ISAF youth prvenstvu v Lankawiju v Maleziji nastopil Taš Kolman in zasedel  57. 
mesto. 
 
V razredu Laser Standard sta na mladinskem svetovnem prvenstvu v Medembliku na Nizozemskem 
nastopila Maks Vrščaj in Marko Radman in osvojila 101. oz. 152. mesto. 
 
V jadranju na deski je v disciplini Slalom na mladinskem evropskem prvenstvu v Hyeresu v Franciji ponovno 
velik uspeh dosegel  Jan Kosmina, ki je osvojil bronasto medaljo, Jani Lovčrič je osvojil 17. mesto. V 
kategoriji do 17. let sta nastopila Liam Orel in Luka Martin Ličan in osvojila 18. oziroma 20. mesto. Na 
mladinskem svetovnem  v Reggio di Calabria v Italiji, je Jan Kosmina osvojil 5. mesto in Jani Lovrič 12. 
mesto. V kategoriji do 17. let je odličen rezultat dosegel Liam Orel, ki je končal na 4. mestu, Luka Martin 
Ličan je osvojil 20. mesto. 
 
V jadranju na deski je nastopal tudi Toni Vrščaj, v disciplini Tehno 293 je na evropskem prvenstvu v kraju 
Liepaja v Latviji nastopil v kategoriji najstarejših, ki pa je štela samo za evropski pokal in osvojil odlično 3. 
mesto.  Toni je nastopil tudi na ISAF youth prvenstvu v Lankawiju in v disciplini RS:X osvojil 23. mesto. 
 
V disciplini Formula Kite je v letu 2015 ponovno odlično nastopal Toni Vodišek. Na evropskem prvenstvu v 
Bozcaada v Turčiji je v absolutni konkurenci dosegel 12. mesto. Na mladinskem svetovnem prvenstvu v 
Gizzerii v Italiji pa je Toni ponovno dosegel odličen rezultat z osvojitvijo srebrne medalje. Toni se je na 
povabilo organizatorjev udeležil tudi finala svetovnega pokala V Abu Dhabiju v Združenih arabskih emiratih 
in osvojil odlično 8. mesto. 
 
 
 



 

4. Sekcija za velike jadrnice 
 
V skladu z drugim in tretjim odstavkom 25. člena Statuta JZS ima sekcija 27 društev, članov sekcije. V 
sekcijo se vključujejo društva, ki so sodelovala v serijah regat za Pokal Slovenije (razreda Open in ORC) in 
Monocup (razred Seascape 18). 
 
Člani sekcije na dan sklica skupščine sekcije so bila naslednja društva: JD Mariborčanka, JK Loka Timing, JK 
Pocodebon, JK Ravbar, JK Ljubljana, JK MIPC, JK Horizont, NK Merkur Idrija, JK Portorož, JK Izola, JK 
Maestral, JK Novo Mesto, BD Ranca, AJK FPP, ŠKD Wada, JK Skipper Mariborčanka, JK Fireball, JK NASA, JK 
Ocean, ŠD GO sailing, KVŠ Velenje, PD Morska vidra, ŠD Piran, JK Burja, JK Odisej, JK Živaana in JK Pirat. 
 
Izpolnjevanje pogojev za članstvo v sekciji je razvidno iz rezultatov pokala Slovenije in Monocupa. 
 
Sekcijo je v obdobju od 1. ustanovne skupščine sekcije vodil UO v sestavi: Uroš Žvan (predsednik), David 
Bartol (blagajnik – tajnik), Tomaž Virnik, Marko Kete in Goran Djordjevič. 
 
UO sekcije se je sestal na petih sejah, ena seja pa je potekala korespondenčno. Na svoji prvi seji  je sprejel 
delovni program, ki ga je skozi sezono uspel le delno uresničit. 
 
Maneverskega prostora za delo in uvajanje novosti je bilo malo, saj so, na dan ustanovitve sekcije dne 
14.4.2015, bili vsi koledarji že sprejeti. 
 
UO je pozornost posvetil upadu števila jadrnic na slovenskih jadralnih prireditvah in ugotovil, da se 
predvsem manj kompetitivne jadrnice vedno manj udeležujejo organiziranih jadralnih prireditev. UO si je 
za cilj zadal ta trend ustaviti oziroma ga obrniti. 
 
Kot novost je pod okriljem Sekcije bil izpeljan prvi slovenski dan jadranja, ki se ga je udeležilo 60 jadrnic, od 
katerih jih je 38 prejelo priznanja za (vsaj delno) prejadrano progo.  
 
Sekcija je izpeljala tudi ponovljeno ORC državno prvenstvo, ki se ga je udeležilo le 6 jadrnic. 
 
V sodelovanju z društvi organizatorji je letos potekal že 13. pokal Slovenije. Osmih regat za pokal se  je 
udeležilo 45 jadrnic. 
 
Precej neodvisno od JZS in Sekcije je potekal Monocup, ki se ga je na šestih regatah udeležilo 29 jadrnic. 
UO sekcije si je za cilj zadal ureditev odnosov s tem razredom, v katerem nastopajo nekateri neverificirani 
jadralci in društva, ki niso člani JZS. Vzpostavljeni so bili stiki z razredom in podane pobude, vendar odnosi 
še niso v celoti razrešeni. 
 
Vzpostavljeni so bili stiki s XIII. cono FIV, dosežen je bil načelni dogovor o organizaciji skupnega ciklusa 
regat po handicap sistemih ORC in IRC v letu 2016, detajle in koledar pa je potrebno še dogovoriti. 
 
UO sekcije je pripravil spremembe pravil za odprte razrede in tekmovalnega pravilnika za pokal Slovenije, 
ki jih je v celoti predal v potrditev skupščini Sekcije. 
 
Popolnoma nerealiziran je še zadan sklep o organizaciji predavanj za jadralce, katerih organizacija pa je 
bila predvidena za obdobje po koncu jadralne sezone. 
 
UO sekcije na svoji prvi seji sestavil predlog finančnega načrta in načina financiranja sekcije z deležem 
članarin, verifikacij. reklamnih taks in certifikatov, ki jih člani sekcije plačujejo JZS. IO JZS je predlog z 



 

manjšimi spremembami potrdil, kasneje pa s še enim sklepom sekciji odvzel sredstva iz članarinami 
verifikacij društev, ki imajo vrhunske športnike s podpisanimi pogodbami z JZS. 
 
 
 

5. Usposabljanje strokovnega kadra 

Komisija za usposabljanje in trenerje JZS je v novi zasedbi pod vodstvom predsednika Armana Koritnika in 
članov Mateja Majeriča, Tima Podlogarja in Sandija Dekleva, prvič zasedala dne 15.4.2015. Na seji so bile 
zastavljene smernice za delovanje komisije za leto 2015. 

Komisija je uspešno opravila najpomembnejše delo, prenovo izobraževalnih programov JZS za učitelje, 
inštruktorje in trenerje jadranje ter učitelja in inštruktorja jadranje na deski. Programi za izobraževanje so 
pripravljeni v skladu z aktualnimi zakonskimi akti ter pravili, ki veljajo za to področje v Sloveniji. 

Pri oblikovanju programov je komisija upoštevala tudi smernice ter zahteve mednarodne jadralne zveze 
(ISAF) z namenom, da se pridobi mednarodno priznanje novih programov usposabljanja, ter da JZS prodobi 
naziv uradnega mednarodnega izobraževalnega centra za izobraževanje strokovnih delavcev na področju 
jadranja. 

 

6. Sodniki in regatni funkcionarji 
 
V letu 2015 je bil januarja načrtovan in dogovorjen seminar za jadralne sodnike, na katerem bi nadgradili 
svoje znanje ter obravnavali aktualno tematiko s področja, vendar ga je IO tik pred izvedbo ustavil. 
 
Tekom leta so se sodniki redno udeleževali regat, vendar poročila o delu regatnega odbora in protestnega 
odbora pošiljajo le redki klubi oz. posamezniki. Izpostaviti velja vestnost  JK Skipper Maribor, JK Pocodebon 
in JK Pirat Portorož. 
 
Ravno tako je moč videti angažiranost Mira Čarmana, Uroša Žvana, Branka Auguština in Davida Bartola. 
 
Na letnem srečanju ISAF so potrdili prijavo Uroša Žvana, ki je tako osvojil naziv Mednarodnega sodnika 
(International Judge), kar je močno okrepilo sodniške vrste in potrdilo njegovo delo v zadnjih letih. Veliko 
priznanje je tudi potrditev s strani ISAF, ki je izbrala Bojana Galeta za enega izmed regatnih uradnikov na 
Olimpijskih igrah v Riu. 
 
 

 
 
Poročila zbral in združil:                                            Predsednik: 
Romeo Podlogar                                                                                                                        Aljoša Tomaž 
 


