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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; 
 delovanje nacionalne panožne športne šole JZS na visokem nivoju, ki bo zagotavljal 

uresničevanje ciljev iz prejšnjih alinej; 
  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 2020: 

 sklenitev tripartitnih pogodb z ekipama, ki že imata zagotovljen nastop na OI Tokio 2020 in 
kandidati, ki se še lahko uvrstijo na OI; 

 financiranje določenih stroškov priprav v Enoshimi za ekipi, ki sta si že zagotovili nastop na OI 
Tokio 2020; 

 sofinanciranje priprav in nastopov v bodočem olimpijskim razredov Formula Kite in 
sofinanciranje nastopov na prvenstvih v neolimpijskih jadralnih razredih na podlagi doseženih 
rezultatov, ki prinašajo kategorizacijo perspektivnega, mednarodnega ali svetovnega razreda; 

 sofinanciranje priprav in financiranje nastopov mladinskih reprezentanc v mladinskih 
prehodnih jadralnih razredih v okviru Nacionalne panožne športne šole JZS v skladu s 
potrjenim programom; 
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 financiranje plač reprezentančnih trenerjev, ki delujejo v okviru Nacionalne panožne športne 
šole v Nacionalnem panožnem športnem centru za jadranje Portorož in v klubih, ki trenerjem 
nudijo brezplačno infrastrukturo; 

 financiranje strokovnega dela zunanjih svetovalcev, ki jih določi Strokovni svet JZS; 
 sofinanciranje skupnih priprav in financiranje nastopi na prvenstvih reprezentanc v razredu 

Optimist. 
 kritje stroškov uporabe Nacionalnega panožnega jadralnega centra 
 podpora društvom za jadralce v razredu Optimist: 

  na podlagi nastopov na kriterijskih regatah 
 podpora Luke Koper društvom z jadralci v razredu Optimist  

 investicije v osnovna sredstva JZS (večnamenski kontejner JZS, nadgradnja prikolice, opreme za 
kabinet za fizične priprave v NPŠC Portorož). 

 
Finančni načrt in jadralni programi  so bil narejen pred razglasitve epidemije koronavirusa. 
Izvrševanje bo potekalo v skladu z možnostmi izvedbe programov ter pridobivanja finančnih 
sredstev iz javnih virov in možnosti pridobivanja sponzorskih virov po uradnem preklicu 
epidemije.  

 

4) Politika izobraževanja  

Usposabljanje in izobraževanje strokovnih kadrov na področju trenažnega procesa bo potekalo po 
programu, ki ga bo na predlog Komisije za usposabljanje obravnaval in odobril Izvršni odbor JZS.  

V letu 2020 je predvidena priprava programa za Dousposabljanje strokovnih delavcev v športu v 
obsegu 20 ur. Program bo namenjen vsem strokovnim delavcem, ki so se izobraževali po »starem« 
Zakonu o športu (ZŠpo) in so si pridobili usposobljenost 1. stopnje: Učitelj jadranja, Trener jadranja 
C, Učitelj jadranja na deski in Učitelj kajtanja. Po opravljenem dousposabljanju bo udeležencem 
usposabljanja priznan naziv Strokovni delavec 1 – Športno trenirane – Jadranje (ZŠpo-1). 

Usposabljanja bodo, v kolikor bo to izvedljivo (minimalno 15 prijavljenih oseb), izvedena v 
sodelovanju z OKS-ZŠZ in zato tudi brezplačna za vse udeležence, ki bodo imeli v času prijave status 
zaposlene  osebe v R Sloveniji (to je pogoj za financiranje iz Evropskega socialnega slada EU).  

V mesecu aprilu se predvidena naslednja usposabljanja JZS: 

 tečaj Upravljanja z motornim čolnom za potrebe varnosti in treniranja  
 Dousposabljanje strokovnih delavcev v panogi jadranje s pridobljeno usposobljenostjo po 

ZŠpo  
 Usposabljanje za Strokovne delavce 1 (ZŠpo-1) 

Jeseni pa bo Komisija za usposabljanje v sodelovanju z OKS-ZŠZ organizirala izobraževanja za 
pridobitev naziva Strokovnega delavca 2. stopnje ter dva licenčna seminarja za potrditev licenc za 
delo v jadralnem športu za leto 2021.  

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.  

Program usposabljanj je bil narejen pred razglasitve epidemije koronavirusa. Datumi izvedbe se 
bodo seveda prilagodili možnosti izvedbe po uradnem preklicu epidemije. 
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5) Politika nastopanja v javnosti 
a) Kanali komuniciranja JZS: 
 Spletna stran JZS; 
 Družbeni mediji – Facebook;  
 Sporočila za javnost; 
 Letna poročila; 
 Novičnik (3-4x letno). 

 

b) Ciljne javnosti: 
 Člani JZS; 
 Jadralci;  
 Jadralni klubi; 
 Ljubitelji jadranja; 
 Splošna javnost; 
 Sponzorji; 
 Mediji.  

 

c) Dogodki in prireditve: 
 predstavitev na olimpijskem festivalu, ki ga organizira OKS-ZŠZ (termin določi OKS-ZŠZ); 
 novinarska konferenca po zadnji kvalifikacijski regati za nastop na OI Tokio 2020; 
 intenzivno sprmeljanje OI Tokio 2020 tudi s spremljevalnimi prireditvami in sprejemi; 
 svečana prireditev Jadralce leta 2020, pridvidoma december 2020 ali v začetku januarja 2021. 

 

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 tem okvirnim 

planom dela 2020. 

Pri poročanju z reprezentančnih nastopov je fokus na olimpijskih jadralnih razredih, prehodnih 
mladinskih jadralnih razredih, razredu Optimist in regatah za Pokal Slovenije. 

 

6) Plan reprezentančnih nastopov mladinskih reprezentanc 

Optimist: 
EP od 22.6.2020 do 29.6.2020 v kraju Tallinn, Estonija 
SP od 01.7.2020 do 11.7.2020 v kraju Riva del Garda, Italija 
ekipno EP od 18.8.2020 do 23.8.2020 na Lago di Ledro, Italija 
 
Laser 4.7: 
EP od 11.4.2020 do 18.4.2020 v kraju Vilamoura, Portugalska 
SP od 26.7.2020 do 03.8.2020 v kraju Arco, Italija 
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Laser Radial: 
EP od 04.7.2020 do 11.7.2020 v kraju Ballyholme, Irska 
SP od 22.8.2020 do 30.8.2020 v kraju Dziwnow, Poljska 
ISAF SP od 12.12.2020 do 19.12.2020 v kraju Salvador, Brazil 
 
Laser Radial Ž in Standar M U21: 
EP od 06.6.2020 do 13.6.2020 v kraju Tivat, Črna Gora 
SP od 17.7.2020 do 24.7.2020 v kraju Malcesine, Italija 
 
Finn: 
SP od 08.5.2020 do 16.5.2020 v kraju Palma de Malorca, Španija 
EP od 03.7.2020 do 11.7.2020 v kraju Gdynia, Poljska 
 
420: 
SP od 3.7.2020 do 11.7.2020 v kraju Crozon-Morgat, Francija 
EP od 25.7.2020 do 01.8.2020 v kraju Formia, Italija 
ISAF SP od 12.12.2020 do 19.12.2020 v kraju Salvador, Brazil 
 
470: 
SP od 12.7.2020 do 19.7.2020 v kraju Gdynia, Poljska 
EP od 25.7.2020 do 01.8.2020 v kraju Formia, Italija 
 
29er: 
EP od 24.7.2020 do 01.8.2020 v kraju Rungsted, Danska 
SP od 13.8.2020 do 21.8.2020 v kraju Weymouth, Velika Britanija 
ISAF SP od 12.12.2020 do 19.12.2020 v kraju Salvador, Brazil 
 
Techno 293: 
EP od 24.8.2020 do 30.8.2020 v kraju Marseille, Francija 
SP od 24.10.2020 do 31.10.2020 v kraju Torbole, Italija 
ISAF SP od 12.12.2020 do 19.12.2020 v kraju Salvador, Brazil 
 
Program nastopov je bil narejen pred razglasitve epidemije koronavirusa. Datumi izvedbe prvenstev 
se bodo prilagodili možnosti izvedbe po uradnem preklicu epidemije. 

 

7) Plan reprezentančnih nastopov članskih reprezentanc 

Finn: 
SP od 08.5.2020 do 16.5.2020 v kraju Palma de Malorca, Španija 
EP od 03.7.2020 do 11.7.2020 v kraju Gdynia, Poljska 
OI od 28.7.2020 do 04.8.2020 v kraju Enoshima, Japonska 
 
470: 
SP od 13.3.2020 do 21.3.2020 v kraju Palma de Malorca, Španija 
EP od 06.5.2020 do 13.5.2020 v kraju Hyeres, Francija 
OI od 28.7.2020 do 04.8.2020 v kraju Enoshima, Japonska 
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Laser Radial (ženske): 
SP od 21.2.2020 do 28.2.2020 v kraju Melbourne, Australija 
EP od 16.5.2020 do 23.5.2020 v kraju Kalamata, Grčija 
OI od 28.7.2020 do 04.8.2020 v kraju Enoshima, Japonska 
 
Laser Radial (moški): 
SP od 21.2.2020 do 28.2.2020 v kraju Melbourne, Australija 
EP od 16.5.2020 do 23.5.2020 v kraju Kalamata, Grčija 
 
Laser Standard: 
SP od 09.2.2020 do 16.2.2020 v kraju Melbourne, Australija 
EP od 16.5.2020 do 23.5.2020 v kraju Kalamata, Grčija 
OI od 28.7.2020 do 04.8.2020 v kraju Enoshima, Japonska 
 
49er: 
EP od 11.5.2020 do 17.5.2020 v kraju Riva del Garda, Italija 
OI od 28.7.2020 do 04.8.2020 v kraju Enoshima, Japonska 
 
Techno 293 Plus: 
SP od 08.9.2020 do 13.9.2020 v kraju Bodrum, Turčija 
 
Formula Kite: 
EP od 18.8.2020 do 23.8.2020 v kraju Kolobrzeg, Poljska 
SP od 04.9.2020 do 10.9.2020 v kraju Weifang, Kitajska 
Ekipno EP od 28.9.2020 do 03.10.2020 kraj še ni določen 
Ekipno SP od 13.10.2020 do 18.10.2020 v kraju Torregrande, Italija 
 
Match Race 
EP od 9.10.2020 do 11.10.2020 v mestu Šibenik, Hrvaška 
 
Soling: 
EP od 04.7.2020 do 11.7.2020 v kraju Warnemunde, Nemčija 
SP od 20.9.2020 do 27.9.2020 v kraju Milwaukee, ZDA 
 
Yngling: 
EP od 09.6.2020 do 14.6.2020 v kraju Riva del Garda, Italija 
SP od 16.7.2020 do 25.7.2020 v kraju Berlin, Nemčija 
 
Zvezda: 
EP od 01.9.2020 do 05.9.2020 v kraju Saltsjobaden, Švedska 
SP od 01.11.2020 do 07.11.2020 v kraju Miami, ZDA 
 

Program nastopov je bil narejen pred razglasitve epidemije koronavirusa. Datumi izvedbe prvenstev 
se bodo prilagodili možnosti izvedbe po uradnem preklicu epidemije. 
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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  
Klubsko državno prvenstvo 
 
Kriterijske regate oziroma serije za pokalna tekmovanja bodo v Sloveniji organizirane za naslednje 
jadralne razrede: 
 
Optimist 
Laser 4.7 
Laser Radial 
Laser Standard 
420 

 

9) Sekcija za velike jadrnice 
 
 a) Tekmovanja pod okriljem sekcije: 
V letu 2020 bo, tako kot v letu 2019, pokal Slovenije organiziran samo še po sistemu ORC, ki je eden od 
dveh handicap sistemov, ki jih priznava World Sailing. Posamezne regate bodo še vedno izvajala 
društva, člani sekcije. V letu 2020 pričakujemo dvig števila jadrnic, ki sodelujejo v Pokalu Slovenija. 
V skladu z veljavnimi pravili bo sekcija (izdajanje dovoljenj za oglaševanja, ORC certifikatov, kontrola 
dovoljenj za oglaševanje in verifikacij) sodelovala pri izvedbi letošnjega pokala Slovenije ter, v okviru 
možnosti, pri kontroli minimalnih kriterijev na regatah Monocupa za razred Seascape. 

V tem letu pričakuje, da se bosta vsaj dve regati mednarodne serije NARC točkovali za pokal Slovenije.  

Sekcija pokrije stroške nagrad za pokal Slovenije in medalj za državna prvenstva. 

b) Meritve opreme: 
En vikend v aprilu bo sekcija pokrila stroške meritev opreme članom sekcije. 
 
c) Izobraževanje: 

 Seminar o ORC sistemu 
 Tečaja preživetja na morju v skladu s programom WS OSR 

 

d) Sodelovanje na mednarodnem nivoju: 
 Evropsko prvenstvo v klasi Melges 24 v Portorožu 
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 Monocup za jadrnice razreda Seascape & First 18 bo potekal na 6 regatah od tega 3 v Sloveniji. 
Evropsko prvenstvo bo organizirano v severni evropi (Nemčija ali Francija). 

 Tesnejše povezovanje na regionalnem nivoju 
 Sodelovanje match race ekip na mednorodnih regatah po Evropi 
 Udeležba predstavnika na kongresu ORC konec oktobra v Dubaju 

 

Program dela sekcije je bil narejen pred razglasitve epidemije koronavirusa. Datumi izvedbe 
aktivnosti se bodo prilagodili možnosti izvedbe po uradnem preklicu epidemije. 

 

10)  Svet sodnikov in regatnih funkcionarjev 

Vizija sveta  je skladnost delovanja z društvi JZS, organi JZS, World Sailing-om, Eurosafom in ostalimi 
delovnimi telesi evropskega in svetovnega jadranja. Nadaljevali bodo z ustvarjanjem kvalitetnega, 
moderno urejenega in učinkovitega Sveta sodnikov in regatnih funkcionarjev. Z  mednarodnim 
sodelovanjem bodo krepili ugled in kvaliteto slovenskih regatnih funkcionarjev in slovenskega jadranja. 
 
V letu 2020 si je svet zadal naslednje naloge: 

 zagotovitev ustreznega števila sodnikov in regatnih uradnikov na vseh regatah pod okriljem 
JZS, še posebej na prvenstvih in  kriterijskih regatah;  

 nadaljevanje z dvigom kvalitete sojenja na regatah v Sloveniji, kar bo pozitivno vplivalo tudi na 
rezultate slovenskih jadralcev na pomembnih tekmovanjih v tujini, kjer sodniki sodijo striktno 
po pravilih; 

 aktivno izvajanje EUROSAF izmenjave sodnikov in regatnih funkcionarjev; 
 pritegniti še večje število mladih sodnikov in regatnih uradnikov v aktivne vrste sodnikov in 

regatnih funkcionarjev z organizacijo novih oblik usposabljanja; 
 izpeljati skupno izobraževanje za sodnike, regatne uradnike, trenerje in tekmovalce. Poudarek 

bo na izboljšavi izvedbe regat, širitvi števila sodnikov, ki lahko kvalitetno direktno sodijo na 
vodi, na načinu  komunikacije tekmovalcev in trenerjev s sodniki in regatnimi funkcionarji ter 
analizi njihovih odločitev, na pripravah na pisanje in zagovor na protestih in podobno; 

 prevod jadralnih regatnih pravil 2021-2024; 
 ureditev enotne zunanje podobe RF,  prepoznavnih oblačil za vse Jadralne uradnike. 
 

11) Mednarodno sodelovanje 

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

 

  Aljoša Tomaž, l.r.       Koper, 19.3.2020 
   predsednik 


