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POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2018 

 
 
SPLOŠNI DEL 
Predstavitev društva in kratek opis razvoja 
Jadralno zvezo Slovenije ( v nadaljevanju JZS) je ob koncu leta 2018 sestavljalo 63 društev, ki se ukvarjajo z jadranjem. JZS 
vodi Izvršni odbor s pomočjo strokovnega sveta za vrhunski šport, sveta za mladinsko jadranje, sekcije za velike jadrnice, 
komisije za izobraževanje in trenerje in sveta za sodnike in regatne uradnike. Nadzor nad delovanjem zveze vrši Nadzorni 
odbor. 
JZS je bila uradno registrirana leta 1980 v okviru Brodarske zveze Slovenije in od 1984 kot samostojna zveza. Do leta 1991 
je delovala pod okriljem Jadralne zveze Jugoslavije nato je ob osamosvojitvi pričela delovati samostojno. 
Ves čas JZS skrbi za razvoj jadranja v Sloveniji, s poudarkom na vzgoji mladih jadralcev v mladinskih jadralnih razredih in 
vrhunskih jadralcev v olimpijskih jadralnih razredih. O uspešnem delu JZS pričajo mnoge medalje iz mladinskih evropskih 
in svetovnih prvenstev ter medalje iz članskih evropskih, svetovnih prvenstvih ter dve medalji s poletnih olimpijskih iger. 
  
JZS je do Skupščine JZS, ki je bila 20.12.2018,  vodilo naslednje vodstvo: 
 
Vodstvo  
JZS vodi izvršni odbor, v sestavi: 
 Aljoša Tomaž, predsednik 
 Stanislav Žbogar - podpredsednik 
 Samo Lozej - podpredsednik 
 David Bartol 
 Sebastijan Šik 

 Jure Orel 
 Marjan Matevljič 
 Tomaž Virnik 
 Borut Verderber 
 
Ostali organi zveze 
Nadzorni odbor:  
 Viljem Orel-predsednik 
 Peter Vidmar 
 Karmen Pahor 
 Igor Kraševac 
 Primož Perne 
 
Disciplinska komisija: 
 Andrej Piano 
 Vito Batistič 
 Marjan Matevljič 
 
Pregled dejavnosti JZS: 
 Skrbi za načrten razvoj jadranja v Sloveniji 

 Pospešuje in razvija množično in rekreativno dejavnost v jadralnem športu, 
 Razvija množičnost in kvaliteto v slovenskem jadranju, 
 Skrbi za realizacijo programa v smislu dogovorjenih stališč vseh osnovnih jadralnih organizacij na področju Slovenije, 
 Uresničuje izvajanje letnih in srednjeročnih programov dela, 



 S svojimi organi spremlja razvoj v svoj program zajetih panog, ugotavlja stanje, daje sugestije, pobude in navodila ter 
ukrepa v smislu statutarnih pooblastil, 

 
 Skrbi za izbiro in pripravo nacionalnih reprezentanc, ki zastopajo Slovenijo na mednarodnih tekmovanjih in drugih      

prireditvah, 
 Skrbi in pomaga pri šolanju amaterskih in poklicnih strokovnih kadrov na področju jadranja, 
 Organizira občasno pomembne (večje) prireditve z namenom popularizacije jadranja, 
 Skrbi za vsestranski razvoj in popularizacijo jadranja v šolah, 
 Skrbi za nacionalno in zakonito porabo sredstev JZS, 

 Skrbi za propagando in založniško dejavnost, 
 Sodeluje z World Sailing  in EUROSAF ter nacionalnimi jadralnimi zvezami drugih držav. 
 
Kratek opis gospodarskih vplivov na delovanje zveze 
JZS večino sredstev za svoje delovanje prejme na podlagi  javnih razpisov od Ministrstva za izobraževanje, znanost in 
šport ter Fundacije za šport. Nekaj sredstev pridobi tudi od donacij in sponzorskih pogodb s slovenskimi podjetji ter 
članarin, verifikacijskih in reklamnih taks. Ker je teh sredstev premalo za izvedbo programov, velik delež prispevajo sama 
društva in družine jadralcev, smo odvisni tudi od sponzorskih sredstev. Aktivno so potekali dogovori za pridobivanje novih 
sponzorjev. Del sredstev smo pridobili tudi s članarino, verifikacijskimi in reklamnimi taksami. 
 
POSEBNI DEL 
Opisna poročila o izvedbi programov 
Tekmovalni programi v mladinskih kategorijah so bili izvedeni v skladu z načrtovanim. Reprezentance so zelo uspešno 
nastopile na evropskih in svetovnih prvenstvih. 
 
Mladi jadralci so osvojili naslednje medalje: 
 
 Toni Vodišek – srebro na Mladinskih olimpijskih igrah v Buenos Aires v razredu 
 Liam Orel - bron na svetovnem prvenstvu v razredu Finn v kategoriji do 19 let 
 Toni Vodišek –  zlato na svetovnem  in evropskem prvenstvu razreda Formula Kite v kategoriji do 18 let. 
 
 Pri članskih reprezentancah sta Tina Mrak in Veronika Macarol osvojili zlato medaljo na evropskem prvenstvu v razredu 
470. Na svetovnem prvenstvu sta osvojili 10. mesto in si priborili vozovnico za nastop na olimijskih igrah Tokio 2020. 
 
Uspešno je bil izveden tudi vsakoletni program slovenske šole jadranja, ki je izjemno pomemben za pridobivanje in razvoj 
mladih jadralcev. 
 
 
Poročilo sestavil:                                                                                                                                   Predsednik JZS: 
Romeo Podlogar                                                                                                                                   Aljoša Tomaž l.r. 
generalni sekretar  
 
 

 
 
 
 


