
 

 

                                 ELEMENTI NOVEGA KONCEPTA DELOVANJA  JZS   

 

Koncept je pripravljen na temelju »Analize stanja  v JZS«, dejstva,  da največji klubi ne želijo prevzeti 
vloge, predvidene s predlogom oblikovanja reprezentančnih jadralnih centrov,  posvetovanj  z 
Vasilijem Žbogarjem,  Juretom Orlom, OKS ter predlogov posameznih športnih delavcev v in izven 
JZS. 

Vloga JZS 

Poleg  dosedanje  vloge, bo JZS,  ob tem, da bo še naprej nudila podporo  delovanja klubov pri vzgoji  
mladih jadralcev, prevzela vlogo organiziranja  in vodenja treningov in ostalih priprav  reprezentanc  
v izbranih prehodnih mladinskih  in olimpijskih razredih .  

S tem namenom bo JZS izvedla naslednje organizacijske in kadrovske spremembe : 

1. JZS bo imenovala strokovnega vodjo,  glavnega trenerja, ki bo: 
 opravljal funkcijo  predsednika strokovnega sveta ; 
 kot glavni trener  lahko tudi sam v določenem obsegu izvajal funkcijo trenerja; 
 pregledoval , usklajeval in potrjeval programe dela in nastopov reprezentančnih ekip, ki 

jih financira JZS, posebej še kandidatov za nastope na OI 2020, ki še nimajo izpolnjene 
norme 

 po funkciji član IO JZS. 

Funkcijo Glavnega trenerja prevzame Vasilij Žbogar. Način financiranja dela glavnega 
trenerja se uredi v sodelovanju z OKS-ZŠZ. 

2.  V  l. 2019  bo  JZS  zaposlila  (ali pogodbeno angažirala) najmanj enega  trenerja, ki bo 
deloval na nivoju JZS, ter angažirala potrebno število klubskih trenerjev  (reprezentančni 
trenerji), ki bodo pod vodstvom Glavnega trenerja organizirali treninge in priprave v okviru 
Nacionalnega panožnega jadralnega centra ( NPJC )  oz. drugih centrov doma in v tujini. 

3. JZS bo v letu 2019 sprejela program – projekt razvoja jadranja (PRJ JZS), ki se bo izvajal v 
okviru NJPC in preko klubov, ki imajo za to pogoje. 
S projektom bo JZS kandidirala za sredstva pri  MOK in OKS-ZŠZ, zagotovila pa jih bo tudi s 
proračunom za leto 20019. S projektom naj bi zagotovili financiranje trenerjev, ki bodo 
izvajali programe po klubih in v okvire NPJC  nakup potrebne opreme . Monitoring  izvajanja  
programov po klubih bo vršila JZS. 

V letu 2019 se predvidoma izvedejo v pomladanskem času 3 in v jesenskem času 3 
organizirane skupne priprave na nastope na EP in SP oz. na pomembnejša  tekmovanja. 



4. Uvede se naslednji sistem financiranja članskih posadk: 
a. Individualni programi jadralcev oz. posadk s statusom kandidat na nastop na OI 
b. Izvajanje reprezentančnih priprav za Olimpijske igre. 

5. Sistem financiranja mladinskega jadranja 
a. V razredu Optimist se ohrani obstoječi sistem, s tem, da se že med sezono, med 

kriterijskimi regatami,  uvede skupne priprave za potencialne reprezentante. 
b. V dvosedih (29er in/ali 420)  in v jadralnem razredu Laser (4.7, Radial, Standard) se 

dejavnost odvija v NJPC in posameznih klubih ter financira v skladu s PRJ JZS.  
6. JZS poskrbi (z nakupom ali najemom) za vsa potrebna sredstva za delo reprezentančnega 

trenerja (čoln, prikolica, kombi ). 
7. JZS bo za uresničitev  koncepta najela ustrezne prostore in druge kapacitete v okviru NPJC od 

občine Piran, kamor se prenese tudi sedež JZS. 
8. V okviru JZS se ustanovi  enotni  Strokovni svet  (ki nadomesti sedanji  SSVŠ in SMJ). V 

Strokovnem svetu, ki bo imel 5 članov, bo en član posebej zadolžen za spremljanje in 
koordinacijo dela v razredu Optimist. 
Člane novega Strokovnega sveta imenuje na predlog Glavnega trenerja novi  IO.   

9. Novi Strokovni svet pripravi predlog  prioritetnih razredov za nastop na OI 2024. 
10. Za skupščino  JZS se pripravijo potrebne spremembe Statuta JZS in na njej  izvoli nov Izvršni 

odbor JZS. 
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