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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 vsaj treh 

jadralnih razredih 

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

• nastop 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 

Financiranje bo potekalo po naslednji strategiji financiranja jadralnih programov v letu 2018: 

• sklenitev tripartitnih pogodb z društvi in njihovimi jadralci, ki tekmujejo v olimpijskih jadralnih 

razredih in imajo na dan 1.2.2018 kategorizacijo olimpijskega, svetovnega ali mednarodnega 

razreda. 

• sklenitev posebnih tripartitnih pogodb z društvi in njihovimi jadralci, ki imajo status 

potencialnih kandidatov na OI Tokio 2020 ter nimajo statusa vrhunskega športnika.  

• sofinanciranja stroškov nastopov jadralcev v mladinskih in članskih neolimpijskih jadralnih 

razredih, ki imajo na dan 1.2.2018 kategorizacijo perspektivnega ali mednarodnega razreda.  

• sofinanciranje treh reprezentančnih jadralnih centrov v prehodnih jadralnih razredih (Laser 

4.7; Laser Radial in Laser Standard; 420 ter 470).  

 dotacija društvu za mesečni pavšal za kritje stroškov infrastrukture reprezentančnega    

jadralnega centra. 

 dotacija društvu za sofinanciranje plačila reprezentančnega trenerja za jadralce iz 

drugih društev 



 

3 
 

• financiranje reprezentančnih nastopov v prehodnih mladinskih razredih na evropskih in 

svetovnih prvenstvih.  

• Sofinanciranje trenerjev v prehodnih mladinskih razredih po dosedanjem kvartalnem sistemu.   

• Skupne priprave in nastopi reprezentanc v razredu Optimist. 

• podpora društvom za jadralce v razredu Optimist: 

  na podlagi nastopov na kriterijskih regatah 

 podpora Luke Koper društvom z jadralci v razredu Optimist  

• nagrajevanje vrhunskih uspehov jadralcev na EP in SP. 
 

4) Politika izobraževanja  

Usposabljanje in izobraževanje strokovnih kadrov na področju trenažnega procesa bo potekalo po 

programu, ki ga bo na predlog Komisije za usposabljanje in trenerje obravnaval in odobril Izvršni odbor 

JZS. V letu 2018 je predvidena prenove programov usposabljanj v skladu z novim Zakonom o športu. 

JZS se bo vključila v skupno kandidaturo z OKS-ZŠZ na razpisu  Ministrstva za izobraževanje, šolstvo in 

šport za izvedbo izobraževanj na področju športa. 

Izobraževanje na področju regatnih funkcionarjev in sodnikov se bo izvajalo na podlagi programa Sveta 

sodnikov in regatnih funkcionarjev, ki ga bo obravnaval in odobril Izvršni odbor JZS.  

5) Politika nastopanja v javnosti 

a) Kanali komuniciranja JZS: 

• Spletna stran JZS 

• Družbeni mediji – Facebook  

• Sporočila za medije/javnost 

• Letna poročila 

 

b) Ciljne javnosti: 

• Člani JZS 

• Jadralci  

• Jadralni klubi 

• Ljubitelji jadranja 

• Splošna javnost 

• Sponzorji 

• Mediji  
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c) Dogodki in prireditve: 

- predstavitev na olimpijskem festivalu, ki ga organizira OKS-ZŠZ (termin določi OKS-ZŠZ); 
- letna tiskovna konferenca (okvirni termin za leto 2018 je na polovici meseca julija, okrog 14 

pred pričetkom Svetovnega prvenstva WS na Danskem v Aarhusu, kjer bi predstavili vse 
nastopajoče in njihova pričakovanja); 

- prireditev ob razglasitvi najboljših jadralk in jadralcev ter podelitvi ostalih priznanj JZS (okvirni 
termin za leto 2018 je čim prej v mesecu januarju 2019). 

 

d) PR poročanje s ciljem zagotavljanja javnosti dela: 

- vabilo medijem na redno letno skupščino JZS; 
- poročanje o vseh aktivnostih JZS na spletni strani in v družbenih medijih. 

 

e) PR poročanje s ciljem zagotavljanja promocije jadranja in jadralnega športa: 

Napovedovanje nastopov in poročanje o uvrstitvah naših predstavnikov skladno s planom, ki bo 

uvrščen v plan dela 2018 in bo vseboval: 
- plan reprezentančnih nastopov mladinskih reprezentanc; 
- plan reprezentančnih nastopov članskih reprezentanc; 
- državna prvenstva in izbirne regate. 

Pri poročanju z reprezentančnih nastopov je fokus na olimpijskih razredih, prehodnih mladinskih 
razredih in razredu optimist. 

6) Plan reprezentančnih nastopov mladinskih reprezentanc 

Optimist: 

EP od 22.6.2018 do 30.6.2018 v kraju Sheveningen, Nizozemska 

SP od 27.8.2018 do 6.9.2018 v kraju Famagusta, Ciper 

ekipno EP od 20.8.2087 do 25.8.2018 na Lago di Ledro, Italija 

 

29er: 

SP od 2.1.208 do 8.1.2018 v mestu Hong Kong, Kitajska 

 

Laser 4.7: 

EP od 7.4.2018 do 14.4.2018 v mestu Patras, Grčija 

SP od 9.7.2018 do 17.7.2018 v kraju Gdynia, Poljska 

 

Laser Radial: 

EP od 7.4.2018 do 14.4.2018 na jezeru Balaton, Madžarska 

SP od 18.8.2018 do 25.8.2018 v kraju Kiel, Nemčija 

 

Laser Standard: 

SP od 1.7.2018 do 8.7.2018 v kraju Gdynia, Poljska 

EP od 19.8.2018 do 26.8.2018 v kraju Bastas, Švedska 

 

Finn: 

SP od 25.8.2018 do 31.8.2018 v kraju Koper, Slovenija 

 

 



 

5 
 

420: 

EP od 3.7.2018 do 11.7.2018 v kraju Sesimba, Portugalska 

SP od 7.8.2018 do 15.8.2018 v kraju Newport, ZDA 

 

470: 

EP od 3.7.2018 do 11.7.2018 v kraju Sesimba, Portugalska 

SP od 19.8.2018 do 26.8.2018 v kraju Bracciano, Italija 

 

Formula Kite in TT:R : 

EP od 8.7.2018 do 13.7.2018 v kraju Aytre Plage, Francija 

SP od 4.8.2018 do 11.8.2018 v kraju Aarhus, Danska 

MOI od 6.10.2018-18.10.2018 v mestu Buenos Aireds, Argentina 

 
 

7) Plan reprezentančnih nastopov članskih reprezentanc 

Finn: 

EP od 9.3.2018 do 17.3.2018 v mestu Cadis, Španija 

SP od 30.7.2018 do 12.8.2018 v kraju Aarhus, Danska 

 

470: 

EP od 16.5.2018 do 24.5.2018 v kraju Port Bourgas, Bolgarija 

SP od 30.7.2018 do 12.8.2018 v kraju Aarhus, Danska 

 

Laser Radial (ženske): 

EP od 5.5.2018 do 12.5.2018 v kraju La Rochelle, Francija 

MI od 20.6.2018 do 1.7.2018 v kraju Tarragona, Španija 

SP od 30.7.2018 do 12.8.2018 v kraju Aarhus, Danska 

 

Laser Radial (moški): 

EP od 5.5.2018 do 12.5.2018 v kraju La Rochelle, Francija 

SP od 18.6.2018 do 24.6.2018 v kraju Kiel, Nemčija 

 

Laser Standard: 

EP od 5.5.2018 do 12.5.2018 v kraju La Rochelle, Francija 

MI od 20.6.2018 do 1.7.2018 v kraju Tarragona, Španija 

SP od 30.7.2018 do 12.8.2018 v kraju Aarhus, Danska 

 

49er: 

EP od 30.7.2017 do 4.8.2017 v kraju Kiel, Nemčija 

SP od 28.8.2017 do 2.9.2017 v kraju Porto, Portugalska 

 

Techno 293 Plus: 

EP od 1.4.2018 do 7.4.2018  v mestu Palermo, Italija                     

SP od 4.8.2018 do 12.8.2018 v kraju Liepaja, Latvija 

 

 



 

6 
 

Formula Kite: 

EP od 8.7.2018 do 13.7.2018 v kraju Aytre Plage, Francija 

SP od 4.8.2018 do 11.8.2018 v kraju Aarhus, Danska 

 

Match Race 

EP od 8.8.2018 do 12.8.2018 v mestu Tallin, Estonia 

 

Soling: 

EP od 1.5.2018 do 5.5.2018 na jezeru Balaton, Madžarska 
 

8) Državna prvenstva in izbirne regate 

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

jadralne razrede: 

 

Laser 4.7  

Laser Radial 

Laser Standard 

Optimist  

Optimist - ekipno  

D2 

Kona  

Formula Windsurfing  

 

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

jadralne razrede: 

 

Optimist 

Laser 4.7 

Laser Radial 
 

9) Sekcija za velike jadrnice 

 

 a) Tekmovanja pod okriljem sekcije 

Poskušalo se ohraniti v zadnjih dveh letih zaznam porast števila sodelujočih jadrnic na regatah za 

pokal Slovenije. 

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 poizkusi vzpostavit sodelovanje ter doseganje minimalnih 

kriterijev na regatah Monocupa za razred Seascape. 

b) Trening regate 

Sekcija bo dve soboti v aprilu organizirala trening regate. Sekcija bo pokrila stroške izvedbe trening 

regat in organizirala regatni odbor za izvedbo regat v obliki palice. Prijavnine ne bo, jadrnicam se 
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ne bo potrebno v naprej prijavljati ampak le priti na start. Prav tako e bo razglasitve rezultatov 

Rezultati bodo le objavljeni na spletu. 

c) Tečaj OSR 

V letu 2018 bo sekcija izvedla vsaj en tečaj preživetja na morju v skladu s programom WS OSR. 

Znanja pridobljena na tem tečaju so koristna za vse jadralce. 

d) Sodelovanje na mednarodnem nivoju 

Klasična ORC prvenstva bodo v letu 2018 precej oddaljena (Ciper in Nizozemska), bo pa zelo blizu, v 

Sesljanu od 28. maja do 3. junija evropsko prvenstvo ORC za športne jadrnice.  

Predstavnika bo sekcija poslala tudi na generalno skupščino ORC-ja. 

10) Svet sodnikov in regatnih funkcionarjev 

 

Eurosaf kongresa za izmenjave na Malti se udeleži delegat Bojana Galeta. Pred kongresom. V okviru 

izmenjave pride na naše regate 8 sodnikov iz tujine, JZS pa na regate v tujino pošlje 3 slovenske 

sodnike. Z napotitvijo sodnikov na večje regate v tujino, ti nabirajo potrebne izkušnje in možnosti, 

da postopoma napredujejo do nivoja mednarodnih sodnikov. Z mednarodnimi žirijami sodnikov na 

naših regatah, se pridobi potreben ugled, obenem pa tudi na naših regatah, ob sodnikih iz tujine, 

naši sodniki nabirajo nove, pomembne izkušnje.  

 

V prvem koncu tedna v  februarja se v Ljubljani izvede seminar za sodnike. Seminar bo namenjen 

obstoječim sodnikom za podaljševanje sodniških nazivov, za napredovanje v višje nazive in za nove 

ter obstoječe sodnike pripravnike. Seminar bo vodil mednarodni sodnik in razsodnik Andraž Koželj.  

 

24. marca bo v Portorožu organiziran seminar za regatne uradnike.  Seminar bo vodil Bojan Gale v 

sodelovanju z Miroslavom Čarmanom, ki je v SRF odgovoren za področje regatnih uradnikov.  

 

V načrtih so še izobraževanje o regatnih pravilih in rabi le–teh v taktiki jadranja, prav tako o pripravi 

na proteste, ki so v jadranju sestavni del tega športa. Povabljeni bodo vsi slovenski jadralci in njihovi 

trenerji.  

 

11) Mednarodno sodelovanje 

Predvidena je udeležba predstavnikov JZS, ki delujejo v organih World Sailing na letnem zasedanju 

World Sailing in  EUROSAF. 

 

 

 

  Aljoša Tomaž        Koper, 12.3.2018 

   predsednik 
 

 


