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1. Delovanje JZS 
 

V letu 2020  je JZS ob koncu leta imela 65 članov. 
 
To leto je zaznamovala pandemija korona virusa, ki je zelo omejila dejavnost vseh športnikov in športnih 
delavcev. Glavni športni dogodek leta, olimpijske igre Tokio 2020, je bil prestavljen v leto 2021, odpadla so 
številna evropska in svetovna prvenstva v jadralnih razredih, prav tako številne regate iz koledarja regat 
JZS. Kljub temu pa se bo leto zapisalo v zgodovino slovenskega jadranja po vsaj treh pomembnih dogodkih, 
po ustanovitvi Nacionalne panožne športne šole v jadranju (v nadaljevanju NPŠŠ JZS), odlični organizaciji 
evropskega prvenstva v razredu Optimist, ki ga je izvedel JK Pirat Portorož, in po odstopu predsednika JZS 
Aljoše Tomaža, ki je do sedaj od vseh predsednikov najdlje vodil JZS, ter izvolitvi novega predsednika Sama 
Lozeja, ki bo vodil JZS do konca tega mandata Izvršnega odbora JZS. 
 
Redna 33. seja Skupščine JZS je bila izvedena v prostorih Fakultete za pomorstvo in promet dne 8.9.2020 v 
Portorožu. Izvedene so bile nadometne volitve za predsednika JZS, dveh članov Izvršnega odbora in člana 
Nadzornega odbora. Za predsednika JZS je bil izvoljen Samo Lozej, za člana Izvršnega odbora Srečo Jadek in 
Jure Orel ter za člana Nadzornega odbora Sebastjan Šik. 
 
 Izvršni odbor JZS  se je v letu 2020 sestal na 15 sejah, od teh je bilo 7 korespondenčnih sej.   
 
Na 11. seji sta bila sprejeta Srednjeročna strategija NPŠŠ JZS za obdobje 2020-2028 in štiriletno program 
organiziranosti in delovanja NPŠŠ JZS 2020-2024. Izbrani so bili tudi trije trenerji, s katerimi je JZS 
kandidirala na razpisu Ministrstva za izobraževanje , šolstvo in šport za sofinanciranje strokovno 
izobraženih športnih delavcev. Dne 28.2.2020 je JZS na podlagi razpisa za obdobje 4 let sklenila pogodbi o 
zaposlitvi z Urošem Kraševcem kot jadralnim trenerjem NPŠŠ JZS  in Anžetom Blažičem kot kondicijskim 
trenerjem NPŠŠ JZS. Klavdij Pletikos je podpis pogodbe odklonil. 
 
Na 21. seji je bil sprejet Poslovnik o delu Izvršnega odbora JZS. 
 
Na 22. seji je bil Damijan Vuk imenovan za podpredsednika JZS. 
 
Na 24. seji se je Izvršni odbor seznanil z odstopom Vasilija Žbogarja z mesta glavnega trenerja in 
predsednika Strokovnega sveta JZS ter razrešil vse dotedanje člane Strokovnega sveta JZS. Imenoval je nov 
Strokovni svet v sestavi: Janez Zabukovec – v.d. predsednika, Sandi Dekleva, Anže Blažič, Uroš Kraševac, 
Mitja Mikulin, Jakob Božič in Matevž Malej. Na seji je bil tudi potrjen nakup VSR čolna za trenerje. 
 
S sredstvi sponzorjev in prejetimi sredstvi na razpisih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter 
Fundacije za šport je JZS realizirala vse dogovorjene obveznosti iz jadralnih programov in tripartitnih 
pogodb z društvi in vrhunskimi športniki za leto 2020 ter vrhunskim športnikom z akontacijami za 2021 
omogočila kvaliteten štart v olimpijsko sezono 2021.  
 
Poročilo o vseh ostalih dejavnostih JZS podajamo v nadaljevanju. 
 

2. Članske reprezentance 
 
Pomembnejši nastopi in rezultati: 
 
Svetovni pokal Miami,  19.-25.1.2020, Miami (Združene države Amerike)   
V Miamiju je nastopila posadka 470 ženske Tina Mrak in Veronika Macarol  in osvojila odlično 2. mesto 
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Svetovno prvenstvo razreda Laser Radial,  21.-28.2.2020, Melbourne (Avstralija) 
Nastopili so: 
Laser Radial moški – Nik Pletikos in osvojil odlično 3. mesto 
Laser Radial ženske – Kim Pletikos in Lin Pletikos ter osvojili 80. oziroma 81. mesto. 
 
Evropsko prvenstvo razreda Formula Kite,  18.-23.8.2020, Puck (Poljska) 
Odlično sta nastopila Toni Vodišek in Marina Vodišek ter osvojila 5. oziroma 20. mesto. 
 
Evropsko prvenstvo mešanih dvojic Formula Kite, 16.-20.9.2020 Traunsee (Avstrija) 
Nastopila je ekipa Toni in Marina Vodišek ter osvojila 10. mesto. 
 
Evropsko prvenstvo v razredu Laser Standard, 6.-13.10.2020, Gdansk (Poljska) 
Nastopila Žan Luka Zelko in Liam Orel ter osvojila 43. oziroma 100. mesto. 
 
Finale Europa Cup razreda 29er, 24.-27.10.2020, Riva del Garda (Italija) 
Nastopila je ekipa  Rok Verderber in Danijel Cante ter zasedla odlično 3. mesto. 
 
 

3. Mladinske reprezentance 
 
Pomembnejši nastopi in rezultati: 
 
Evropsko prvenstvo razreda Laser 4.7, 14.-21.8.2020, Vilamoura (Španija) 
Nastopili so: 

 Alenka Valenčič – 26. mesto, dekleta (6.mesto, U16. dekleta) 
 Luka Zabukovec – 36. mesto, fantje (15. mesto U16. fantje) 
 Lana Vidmar – 46. mesto, dekleta 
 Ivan Vakhrushev – 51. mesto, fantje (20. mesto U16. fantje) 
 Benjamin Aganovič – 54. mesto, fantje (21. mesto U16. fantje). 

 
 
Evropsko prvenstvo razreda Optimist, 18.-25.10.2020, Portorož (Slovenija) 
Nastopili so: 

 Yelyzaveta Levandovska – 29. mesto, deklice 
 Alja Petrič – 43. mesto, deklice 
 Mark Rodica – 43. mesto, dečki 
 Tarin Pečar – 45. mesto, deklice  
 Maj Petrič – 48. mesto, dečki 
 Svit Dujmovič Šterpin – 49. mesto, dečki 
 Sara Domenik – 65. mesto, deklice 
 Roža Sabadin – 69. mesto, deklice 
 Ana Planinšič – 73. mesto, deklice 
 Zala Vidmar – 99. mesto, deklice 
 Rok Kovačič – 102. mesto, dečki 
 Peter Koprivec – 103. mesto, dečki 
 Lara Božič – 109. mesto, deklice 
 Teo Gerželj – 109. mesto, dečki 
 Lea Rosa – 110. mesto, deklice 
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 Valentin Štravs – 115. mesto, dečki 
 Kristian Petaros – 119. mesto, dečki 
 Liam Al-Dilaimi – 137. mesto, dečki 
 Žan Ogrizek – 138. mesto, dečki 
 Jean Jakob Vežnaver – 141. mesto, dečki. 

 
4. Sekcija za velike jadrnice 

 
V skladu z drugim in tretjim odstavkom 25. člena statuta JZS ima sekcija 32 društev, članov sekcije. V 
sekcijo se vključujejo društva, ki so sodelovala v serijah regat za Pokal Slovenije (razreda Open in ORC) in 
Monocup (razred Seascape 18) v zadnjih dveh letih in društva, ki so v zadnjih dveh letih organizirala regate 
za razrede, ki v skladu s sklepi IO sodijo pod delovanje sekcije. 
 
Člani sekcije na dan 31.12.2020 so naslednja društva: 
 JD Mariborčanka 
 JK Loka Timing 
 JK Pocodebon 
 JK Ravbar 
 JK Ljubljana 
 JK MIPC 
 NK Merkur Idrija 
 JK Portorož 
 JK Izola 
 JK Maestral 
 JK Novo Mesto 
 AJK FPP 
 ŠKD Wada 
 JK Skipper Maribor 
 JK Fireball 
 JK NASA 
 ŠD GO sailing 
 JK Burja 
 JK Odisej 
 JK Živaana 
 JK Pirat 
 ŠD Gibanca 
 JK Piranski zaliv 
 ND Mornik 
 ŠD Kobilica 
 BD Ranca Ptuj 
 ŠD Burin 
 JK Jadro 
 JK Veter 
 JK Olimpic 
 JK Aurora 
 YC Domžale 
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Izpolnjevanje pogojev za članstvo v sekciji je razvidno iz rezultatov pokala Slovenije, pokala Slovenske 
Obale in Monocupa 2020 in 2019, ki so priloga temu poročilu. Članstvo pa po kriteriju organiziranja regate 
za jadrnice razreda ORC in Open pripada še JK Veter in JK Olimpic. 
 
Sekcijo je v letu 2020 vodil UO v sestavi: Igor Orlov, predsednik, Uroš Žvan, blagajnik, tajnik, David Bartol, 
Dejan Presen in Emil Jerkovič. 
UO sekcije se je sestal na petih rednih sejah. 
 
Prvič se je tekmovanje za velike jadrnice razdelilo na Pokal Slovenije za razred ORC in Pokal Slovenske Obale 
za jadrnice razreda Open. Kot v preteklosti je potekalo pokalno tekmovanje tudi za jadrnice monotipnega 
razreda First/Seascape 18. 
 
Zaradi koronakrize so bile dejavnosti bistveno okrnjene, tekmovalna sezona pa skrajšana na obdobje od 
začetka junija do sredine oktobra. 
 
Slovenski ORC rating office je izdal skupaj 23 ORC International in Club certifikatov ter pet certifikatov za 
dvočlanske posadke. 
 
V letu 2020 so bile izvedene 4 od 6 predvidenih regat za Pokal Slovenije, 5 od 7 predvidenih regat za Pokal 
Slovenske Obale in 3 od predvidenih štirih regat Mono Cupa. 
 
Mono Cupa se je udeležilo 20 jadrnic, Pokala Slovenije 17 in Pokala Slovenske Obale 37 jadrnic. 
 
V razredih First/Seascape 18 in ORC sta bili organizirani državni prvenstvi. Državni prvak je med 14 
jadrnicami v razredu First/Seascape 18 je postala jadrnici First Team (Tit Plevnik). V razredu ORC je naslov 
državnih prvakov med 17 jadrnicami osvojila jadrnica Taia2&White Goose (Goran Djordjevič). 
 
Svetovno in evropsko prvenstvo sta zaradi koronakrize odpadli, zaradi močnega dežja in vetra pa je odpadla 
tudi slovita Barkovljanka in s tem večina mednarodne udeležbe slovenskih jadrnic. 
 
Na kongresu Offshore Racing Congresa, ki je potekal preko spleta, sta sodelovala naša delegata Bojan Gale 
in David Bartol. 
 

5. Usposabljanje strokovnega kadra 
 
Komisijo za usposabljanje je v letu 2020 delovala pod vodstvom predsednika Sandija Dekleva in članov 
Karmen Pahor, dr.Mateja Majeriča in dr.Tima Podlogarja. Pripravila je usposabljanja in dousposabljanja za 
pridobitev naziva Strokovnega delavca 1. in 2. stopnje, ter dva licenčna seminarja za podaljšanje licenc 
trenerjev. 
 
V sodelovanju s Fakulteto za Šport je v mesecu juniju in juliju organizirala usposabljanje za pridobitev 
naziva Strokovni delavec 1. Na usposabljanje se je prijavilo 11 kandidatov in 4 kandidati na 
dousposabljanje. Usposabljanje in dousposabljanje je uspešno zaključilo 10 kandidatov, kateri so tako 
pridobili usposobljenost 1. stopnje in licenco za delo v letu 2020-2021. 
 
Decembra je KU JZS v sodelovanju z OKS organizirala usposabljanje 2. stopnje, katero bi bilo za vse 
zaposlene v R Sloveniji brezplačno. Zaradi premajhnega števila prijav (prijavljeni so bili 4 kandidati) je bilo 
usposabljanje odpovedano. 
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Decembra sta bila organizirana tudi dva licenčna seminarja za pridobitev licence za leto 2021. Licenčnih 
seminarjev se je udeležilo 45 strokovnih delavcev, kateri so kasneje uspešno zagovarjali predstavljeno snov 
in si s tem pridobili licenco za delo v jadralnem športu za letu 2021. Oba licenčna seminarja sta bila v celoti 
plačana iz sredstev Evropskega socialnega sklada. 
 
Veljavno licenco za delo v jadralnem športu v letu 2021 ima 55 strokovnih delavcev. 

 
6. Sodniki in regatni funkcionarji 

 
Svet sodnikov in regatnih funkcionarjev (SRF)so v letu 2020  vodili predsednik Stanko Užmah s članoma 
Andražem Koželjem in Miroslavom Čarmanom. 
 
JZS ima 3 mednarodne sodnike, 11 nacionalnih sodnikov, 6 sodnikov in nekaj pripravnikov za sodnike. Ima 
tudi 2 mednarodna race officerja, 8 nacionalnih regatnih uradnikov, 25 regatnih uradnikov in nekaj 
pripravnikov za regatne uradnike. JZS ima enega mednarodnega merica, 9 merilcev za mladinske in 
olimpijske razrede, 11 merilcev za ORC in dva merilca za jadra. 
 
V januarju je  na mednarodnem seminarju Eurosaf izmenjave Slovenijo zastopal Bojan Gale. Dobili smo 
nekaj sodnikov za naše regate, nekaj naših sodnikov bi odšlo v tujino, vendar zaradi dogajanj s korona 
virusom in prestavljenega koledarja regat izmenjav ni bilo. 
 

 
29. februarja in 1. marca je bil v Portorožu izveden dvodnevni seminar za sodnike in regatne uradnike. 
Seminar je bil prvič opravljen v kombinaciji teoretičnega in praktičnega dela, zato smo k sodelovanju na 
seminar povabili tudi trenerje in tekmovalce. 
 
V Koledarju regat JZS je bilo letos prijavljenih 70 regat. 11 regat  je bilo za kriterijske lestvice in DP 
mladinskih in olimpijskih razredov,  3 DP za jadralne deske in velike jadrnice, 2 EP za ORS Sports boats in 
Seascape 18 in mladinsko SP 470.  Zaradi pandemije veliko regat ni bilo izpeljanih. Vse izpeljane regate 
smo po pravilnikih uspešno pokrili z regatnimi uradniki, sodniki in merilci, uspešno sodelovali v protestnih 
odborih in mednarodnih žirijah. Organizatorji regat so se kljub omejitvam zaradi korona virusa zelo 
izkazali. Na nekaj regatah organizatorji niso prijavili sestave regatnih in protestnih odborov, zato ne vemo, 
kaj se je dogajalo na teh regatah. 
 
JZS je organizatorjem kriterijskih regat in državnih prvenstev  mladinskih in olimpijskih razredov v skladu s 
pravilnikom SRF poravnala potne stroške sodnikov. 
 

7. Disciplinska komisija 
 
V letu 2019 je Disciplinska komisija JZS delovala v sestavi g. Andrej Piano - predsednik, g. Jure Mrakič - član 
in g. Vito Batistič - član. 
 
Komisija se je sestala le 1 krat pred prvim zaprtjem države zaradi pandemije in sicer 29.2.2020 v prostorih 
JK Pirat v Portorožu. Dva postopka sta se končala. V enem primeru je Komisija JZS izrekla kazen opomina, v 
drugem pa se je postopek ustavil. 
 
V letu 2020 je bila prejeta ena prijava prekrška, vložena s strani generalega sekretarja JZS. Prijava se še 
obravnava. 
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Komisija ugotavlja, da se klubi oz. posamezniki, zoper katere so sproženi postopki, običajno ne odzivajo 
oziroma ne dvigujejo dopisov. To pa dodatno podaljšuje postopke.  
 
V letu 2020 je komisija opozorila IO na svoj status znotraj JZS. Menijo, da organiziranost, ki jo opredeljuje 
Statut JZS, da je disciplinska komisija  organ Izvršnega odbora, ni dobra in predlagajo, da postane organ 
Skupščine JZS. Na ta način bi bila omogočena popolna samostojnost odločanja in bi bilo preprečeno, da bi 
Izvršni odbor zadržal njen sklep ali zahteval ponovno odločanje, kot to sedaj omogoča drugi odstavek 21. 
člena Statuta JZS. Komisija tudi še vedno pogreša odziv na poročilo iz leta 2018, kjer je bilo opozorjeno na 
problem sodelovanja neverificiranih tekmovalcev na regat.  
 
Komisija ponovno opozarja, da je veljavni Disciplinski pravilnik potrebno v celoti novelirati, predvsem pri 
določitvi lažjih in težjih prekrškov JZS. Enako velja za določitev pogojev in uporabe znaka JZS. 
 
 
 
 
 
Poročila zbral:                                             Predsednik: 
Romeo Podlogar                                                                                                                        Samo Lozej, l.r 
 


