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1. Vizija 

Vizija Jadralne zveze Slovenije je, da se z nastopi svojih jadralcev uvrsti med 10 najuspešnejših 

držav na svetu v mladinskih in olimpijskih jadralnih razredih in med prvih pet držav v vsaj treh 

olimpijskih  in treh mladinskih prehodnih razredih. 

Na nacionalnem nivoju je vizija, da postane jadranje po pomembnosti med prvimi tremi 

poletnimi športnimi panogami in da pridobi pripadajoči status strateške športne panoge, saj 

najboljše promovira Slovenijo kot pomembno evropsko pomorsko državo. 

Jadranje je zelo pomembno tudi na področju množičnega športa in rekreacije, saj je to 

vseživljenska dejavnost, ki  poleg telesne pripravljenosti in zdravega druženja v naravnem okolju 

skrbi za medgeneracijsko druženje in učenje. 

2. Temeljni cilji  
 

• redno nastopanje in boj za medalje slovenskih jadralcev na poletnih olimpijskih igrah v 

treh jadralnih razredih 

• doseganje vrhunskih rezultatov na EP in SP v mladinskih in članskih jadralnih razredih 

• nastop več kot 100 jadralcev iz cele Slovenije na izbirnih regatah za reprezentanco v 

začetnem mladinskem jadralnem razredu Optimist. 

•  izbirne regate za izbor reprezentance v vsaj treh mladinskih prehodnih razredih 

• organizacija čim večjega števila kakovostnih regat v slovenskem morju, tako v mladinskih 

in olimpijskih jadralnih razredih, kot tudi v ostalih jadralnih razredih. 

• Izobraževanje kvalitetnih in vrhunskih strokovnih kadrov na področju trenažnega dela z 

jadralci in področju regatnih uradnikov in sodnikov. 

• dobro organizirano delo v sekretariatu zveze, ki nudi pomoč vsem članom zveze 

• vzpostavitev IT sistema, ki bo nudil podporo tudi članom JZS. 
 

3. Politika financiranja 

Jadralna zveza bo prioritetno sofinancirala priprave jadralcev, ki bodo nastopili na olimpijskih 

igrah Rio 2016, programe jadralcev, ki imajo status športnika svetovnega, mednarodnega in 

perspektivnega razreda, ter dejavnost članov-društev, ki se ukvarjajo z začetnim mladinskim 

jadralnim razredom Optimist ter mladinskimi prehodnimi razredi. 

Financiranje bo potekalo na naslednji način: 

• IO JZS bo s sklepom določil višino sofinanciranja stroškov priprav jadralcev, ki bodo 

nastopili na OI Rio 2016.  

• sofinanciranje programa jadralcev s kategorizacijo vrhunskega športnika za priprave in 

nastope na EP in SP bo urejeno s tripartitno pogodbe med športnikom, njegovim 

društvom in JZS 

• sofinanciranje priprav društev, ki imajo jadralca v razredu Optimist s statusom 

perspektivnega razred, bo urejeno s pogodo o sofinanciranju med društvom in JZS 

• sofinanciranje stroška trenerja v treh prehodnih jadralnih razredih bo urejeno s pogodbo 

med društvom in JZS  
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• podpora društvom za jadralce v razredu Optimist na podlagi njihovega dela in uspeha. 

 

Financiranje stroškov Sekcije za velike jadrnice bo potekalo v skladu s sklepi upravnega odbora 

sekcije in  v finančnih okvirjih, ki so izračunani na podlagi s strani IO JZS potrjenih pravil 

delovanja sekcije. 
 

4. Politika izobraževanja  

Izobraževanje strokovnih kadrov na področju trenažnega procesa bo potekalo po potrjenih 

prenovljenih programih iz leta 2015.  

Usposabljanja se bodo izvajala  v sodelovanju s Fakulteto za šport Univerze v Ljubljani, ki bo 

izvedla razpis in zagotovila izvedbo splošnih vsebin, komisija za izobraževanje in trenerje JZS pa, 

ob koriščenju kapacitet članov JZS, posebni del izobraževanj.  

V primeru razpisa Ministrstva za izobraževanje, šolstvo in šport za izvedbo izobraževanj na 

področju športa, se bo JZS vključila v skupno kandidaturo z OKS Olimp d.o.o.. 

Izobraževanje na področju regatnih funkcionarjev in sodnikov se bo izvedlo na podlagi programa 

Sveta sodnikov in regatnih funkcionarjev, potrjenega s strani komisije za izobraževanje in 

trenerje ter potrjenega s strani IO JZS. 

 

5. Politika nastopanja v javnosti 

V skladu z vizijo se mora JZS javnosti predstaviti večkrat letno, Predstavitve morajo biti 

organizirane na kvalitetnem nivoju, saj so povezane s predstavitvijo sponzorjev JZS. 

Načrtujemo naslednje prireditve: 

• predstavitev na olimpijskem festivalu, ki ga organizira OKS-ZŠZ 

• letna tiskovna konferenca 

• prireditev Dan jadranja v organizaciji sekcije za velike jadrnice 

• prireditev ob razglasitvi najboljših jadralk in jadralcev ter podelitvi ostalih priznanj JZS  

Zelo pomembno vlogo imajo  pri promociji jadranja izjave za javnost, spletna stran JZS in 

facebook profil JZS.  Za vse to in za izvedbo prireditev ob pomoči sekretariata JZS skrbi zunanja 

pogodbena sodelavka. 

  

6. Plan reprezentančnih nastopov mladinskih reprezentanc 

Optimist: 

SP od 26.6.2016 do 4.7.2016 v kraju Vilamoura, Portugalska 

EP od 15.7.2016 do 22.7.2016 v kraju Crotone, Italija 

ekipno EP od 23.8.2016 do 28.8.2016 na Lago di Ledro, Italija 

 

29er: 

EP od 29.6.2016 do 4.7.2016 v kraju Tonsberg, Norveška 
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SP od 25.7.2016 do 30.7.2016 v kraju Medemblik, Nizozemska 

ISAF youth od 29.12.2016 do 4.1.2017 v kraju Al Mussanah Sports City, Oman 

 

Laser 4.7: 

EP od 2.7.2016 do 9.7.2016 v kraju Crozon Morgat, Francija 

SP od 30.7.2016 do 7.8.2016 v kraju Kiel, Nemčija 

 

Laser Radial: 

SP od 24.7.2016 do 31.7.2016 v kraju Dublin, Irska 

EP od 8.7.2016 do 14.8.2016 v kraju Tallin, Estonija 

ISAF youth od 29.12.2016 do 4.1.2017 v kraju Al Mussanah Sports City, Oman 

 

Laser Standard: 

SP od 9.8.2016 do 16.8.2016 v kraju Kiel, Nemčija 

EP od 20.8.2016 do 27.8.2016 v Splitu, Hrvaška 

 

420: 

SP od 15.7.2016 do 23.7.2016 v San Remu, Italija 

EP od 29.7.2016 do 6.8.2016 v Balatonfured, Madžarska 

ISAF youth od 29.12.2016 do 4.1.2017 v kraju Al Mussanah Sports City, Oman 

 

470: 

SP od 20.6.2016 do 26.6.2016 v kraju Kiel, Nemčija 

EP od 29.7.2016 do 6.8.2016 v Balatonfured, Madžarska 

 

49er: 

SP od 30.8.2016 do 3.9.2016  na Lake Ijssekmeer, Nizozemska 

 

Formula Kite: 

EP od 16.5.2016 do 22.5.2016 v kraju Gizzeria, Italija 

SP od 13.7.2016 do 17.7.2016 v kraju Gizzeria, Italija 

 

Slalom: 

EP od 11.4.2016 do 16.4.2016 v kraju Hyeres, Francija 

MSP od  6.6.2016 do 11.6.2016 na Bolu, Hrvaška 

SP od 1.7.2016 do 7.7.2016 v kraju Hurgota, Soma Bay, Egipt 

 

RS:X 

ISAF youth od 29.12.2016 do 4.1.2017 v kraju Al Mussanah Sports City, Oman 
 

 

7. Plan reprezentančnih nastopov članskih reprezentanc 

Finn: 

EP od 4.3.2016 do 14.3.2016 v Barceloni, Španija 

Trofeo S.A.R. Princesa Sofia od 25.3.2016 do 2.4.2016 Mallorca, Španija 

SPP od 25.4.2016 do 1.5.2016 v Hyeresu, Francija 
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SP od 5.5.2016 do 13.5.2016 v kraju Gaeta,Italija 

SPP od 6.6.2016 do 12.6.2016 v kraju Weymouth, Anglija 

OI od 8.8.2016 do 18.8.2016 v kraju Rio de Janeiro, Brazilija 

 

470: 

SP od 20.2.2016 do 27.2.2016 v kraju San Isidro, Argentina 

Trofeo S.A.R. Princesa Sofia od 25.3.2016 do 2.4.2016 Mallorca, Španija 

EP od 5.4.2016 do 12.4.2016 v kraju  Mallorca, Španija 

SPP od 25.4.2016 do 1.5.2016 v Hyeresu, Francija 

SPP od 6.6.2016 do 12.6.2016 v kraju Weymouth, Anglija 

OI od 8.8.2016 do 18.8.2016 v kraju Rio de Janeiro, Brazilija 

 

Laser Radial: 

EP ženske in moški od 26.2.2016 do 4.3.2016 na G. Canaria, Španija 

SP ženske od 12.3.2016 do 20.3.2016 v kraju Nueva Vallarta, Mehika 

Trofeo S.A.R. Princesa Sofia od 25.3.2016 do 2.4.2016 Mallorca, Španija 

SPP od 25.4.2016 do 1.5.2016 v Hyeresu, Francija 

SPP od 6.6.2016 do 12.6.2016 v kraju Weymouth, Anglija 

OI ženske od 8.8.2016 do 18.8.2016 v kraju Rio de Janeiro, Brazilija 

 

Laser Standard: 

EP od 26.2.2016 do 4.3.2016 na G. Canaria, Španija 

Trofeo S.A.R. Princesa Sofia od 25.3.2016 do 2.4.2016 Mallorca, Španija 

SPP od 25.4.2016 do 1.5.2016 v Hyeresu, Francija 

SP od 10.5.2016 do 18.5.2016 v kraju Nueva Vallarta, Mehika 

SPP od 6.6.2016 do 12.6.2016 v kraju Weymouth, Anglija 

OI od 8.8.2016 do 18.8.2016 v kraju Rio de Janeiro, Brazilija 

 

49er: 

EP od 11.4.2016 do 16.4.2016 v Barceloni, Španija 

 

Slalom: 

EP od 11.4.2016 do 16.4.2016 v kraju Hyeres, Francija 

MSP od  6.6.2016 do 11.6.2016 na Bolu, Hrvaška 

 

Formula Kite: 

SPP od 25.4.2016 do 1.5.2016 v Hyeresu, Francija 

EP od 16.5.2016 do 22.5.2016 v kraju Gizzeria, Italija 

SPP od 6.6.2016 do 12.6.2016 v kraju Weymouth, Anglija 

SP od 13.7.2016 do 17.7.2016 v kraju Gizzeria, Italija 

 

Soling: 

EP od 2.5.2016 do 5.5.2016 v Traunsee, Avstrija 

SP od 10.9.2016 do 17.9.2016 v kraju Kingston, Kanada 

 

Yngling: 

EP od 17.4.2016 do 24.4.2016 v Riva del Garda, Italija 
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SP od 15.7.2016 do 22.7.2016 na Wolfangsee, St. Gilgen, Avstrija 
 

8. Državna prvenstva in izbirne regate 

V organizaciji jadralnih društev, članov JZS,  je načrtovana izvedba državnih prvenstev za 

naslednje jadralne razrede: 

 

Laser 4.7  

29er  

Optimist  

Optimist - ekipno  

Melges 24  

J 24  

ORC  

D2 

Kona  

Formula Windsurfing  

Match Race 

Seacsape 18   

 

Kriterijske regate oziroma serije za pokalna tekmovanja bodo v Sloveniji organizirane za 

naslednje jadralne razrede: 

 

Laser 4.7 

29er 

Optimist 

ORC 
 

9. Sekcija za velike jadrnice 

Tekmovanja pod okriljem sekcije 

Poskuša se ustavit trend upada števila sodelujočih jadrnic na regatah. Zaradi malega števila 

sodelujočih jadrnic sekcija ponovno prevzame organizacijo ORC državnega prvenstva.  

 

V skladu z veljavnimi pravili sekcija (izdajanje dovoljenj za oglaševanja, ORC certifikatov, kontrolo 

dovoljenj za oglaševanje, verifikacij in sestave R.O. in P.O.) sodeluje pri izvedbi letošnjega pokala 

Slovenije za razrede Open in ORC ter Monocupa za razred Seascpe  

 

Slovenski dan jadranja 

Sekcija organizira slovenski dan jadranja z namenom približevanja športnega jadranja najširšemu 

možnemu krogu prebivalstva in s tem potencialnega pridobivanja novih udeležencev na regatah. 

Izvede se brez startnine. Starta lahko prav vsak, brez vseh pogojev. Poudarek je na udeležbi in ne 

na rezultatu. Vsak udeleženec prejme plaketo. Potrebno je poskrbeti za ustrezno promocijo.   

 

 



 

7 
 

Sodelovanje na mednarodnem nivoju 

 

Še naprej si bomo prizadevali za formiranje skupnega ciklusa regat s klubi XIII. cone FIV, o čemer 

že od poletja tečejo dogovori za leto 2016.  
 

Sekcija bo s svojimi predstavniki sodelovala na ORC kongresu in si prizadevala v letih 2017 do 

2019 samostojno ali v sodelovanju z bližnjimi italijanskimi klubi pridobiti organizacijo kakšnega 

večjega ORC prvenstva.  

 

Predavanja za člane sekcije 

 

Sekcija bo v okviru možnosti za lastne potrebe pripravila seminarje za regatne uradnike in 

sodnike, ki bodo sodelovali pri organizaciji regat pod okriljem sekcije.  

10.    Svet sodnikov in regatnih funkcionarjev 

Svet bo v prvi polovici leta pripravil novo strategijo za usposabljanje in licenciranje sodnikov ter 

regatnih funkcionarjev. 

11.     Mednarodno sodelovanje 

Predvidena je udeležba predstavnikov JZS, ki delujejo v organih ISAF na letnem zasedanju ISAF in  

EUROSAF. 

 

 

 

  Aljoša Tomaž        Koper, 26.2.2016 

   predsednik 
 

 


