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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 2021: 

 sklenitev tripartitnih pogodb z ekipama, ki že imata zagotovljen nastop na OI Tokio 2020, 
kandidati, ki se še lahko uvrstijo na OI in jadralci, ki so po oceni strokovnega sveta resen 
potencial za nastop na OI Pariz 2024ki ; 

 financiranje priprav v Enoshimi za jadralce, ki bodo nastopili na OI Tokio 2020; 
 financiranje priprav posadkam, ki si bodo dodatno na kvalifikacijah priborile nastop na OI Tokio 

2020; 
 sofinanciranje nastopov  jadralcev 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 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; 

 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, opreme za kabinet za fizične 
priprave v NPŠC Portorož). 

 

4) Politika izobraževanja  

V letu 2021 je predvidena ponovna izvedba 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. Po uspešno 
opravljenem dousposabljanju, bo udeležencem priznan naziv Strokovni delavec 1 – Športno 
trenirane – Jadranje (ZŠpo-1). 

V mesecu marcu se bodo začeli izvajati: tečaj Upravljanja z motornim čolnom za potrebe varnosti in 
treniranja. 

Spomladi je predvidena izvedba usposabljanja za Strokovne delavce 1. 

Jeseni je predvidena organizacija izobraževanja za pridobitev naziva Strokovnega delavca 2. stopnje 
ter dva licenčna seminarja za potrditev licenc za delo v jadralnem športu za leto 2022.  

Usposabljanja bodo, v kolikor bo to izvedljivo (minimalno 15 prijavljenih oseb), izvedena v 
sodelovanju z OKS in zato tudi brezplačna za vse prijavljene, ki imajo status zaposlene osebe v R 
Sloveniji (Financiranje iz Evropskega socialnega slada EU). 

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

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 
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 Mediji  
 

c) Dogodki in prireditve – prilagojeno v primeru morebitnih omejitev povezanih s 

preprečevanjem okužbe z virusom COVID 19: 
 predstavitev na olimpijskem festivalu, ki ga organizira OKS-ZŠZ (termin določi OKS-ZŠZ, v 

primeru omejitev gibanja in druženja se orgnizator lahko odloči, da ne izvede festivala ali ga 
izvede na daljavo); 

 tiskovna konferenca pred nastopom na olimpijskih igrah; 
 sodelovanje na dogodkih sponzorjev skladno s pogodbenimi obveznostmi; 
 prireditev Jadralec leta 2021 (konec leta ali začetek 2022 - konkreten predlog bo podan skladno 

z omejitvami druženja in gibanja, ob tej priložnosti pa bodo predana tudi priznanja za dosežke 
za leto 2020). 

 

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 2021 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, razredu optimist in regatah za Pokal Slovenije. 

 

6) Plan reprezentančnih nastopov mladinskih reprezentanc 

Optimist – MLADINCI (U16): 
EP od 20.6.2021 do 27.6.2021 v kraju Cadiz, Španija 
SP od 30.6.2021 do 10.7.2021 v kraju Riva del Garda, Italija 
ekipno EP od 23.8.2021 do 28.8.2021 na Lago di Ledro, Italija 
 
Laser 4.7 – ILCA 4 – MLADINCI (U16, U17): 
EP od 23.7.2021 do 31.7.2021 v kraju Travemunde, Nemčija 
SP od 7.8.2021 do 14.8.2021 v kraju Dun Laoghaire, Irska 
 
Laser Radial – ILCA 6 – MLADINCI (U17, U19): 
EP od 26.6.2021 do 3.7.2021 v kraju Kaštela, Hrvaška 
SP od 23.7.2021 do 31.7.2021 v kraju Arco, Italija 
ISAF SP od TBD.12.2021 do TBD.12.2021 v kraju TBD, TBD 
 
Laser Radial Ž – ILCA 6 in Standar M – ILCA 7– MLADINCI (U21): 
EP od 9.6.2021 do 16.6.2021 v kraju Tivat, Črna gora 
SP od 19.8.2021 do 27.8.2021 v kraju Weymouth, Velika Britanija 
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420 – MLADINCI (U17, U19): 
SP od 2.7.2021 do 10.7.2021 v kraju Crozon-Morgat, Francija 
EP od 24.7.2021 do 31.7.2021 v kraju Formia, Italija 
ISAF SP od TBD.12.2021 do TBD.12.2021 v kraju TBD, TBD 
 
470 – MLADINCI (U24): 
SP od 11.7.2021 do 18.7.2021 v kraju Sanremo, Italija 
EP od 24.7.2021 do 31.7.2021 v kraju Formia, Italija 
 
29er – MLADINCI (U17): 
EP od 23.8.2021 do 31.8.2021 v kraju Valencia, Španija 
SP od 30.7.2021 do 7.8.2021 v kraju Aarhus, Danska 
ISAF SP od TBD.12.2021 do TBD.12.2021 v kraju TBD, TBD 
 
Techno 293 – MLADINCI (U13, U15, U17): 
EP od 21.8.2021 do 28.8.2021 v kraju Tallinn, Estonija 
SP od 23.10.2021 do 30.10.2021 v kraju Torbole, Italija 
ISAF SP od TBD.12.2021 do TBD.12.2021 v kraju TBD, TBD 
 
Techno 293 Plus – MLADINCI (U19):  
EP od 21.8.2021 do 28.8.2021 v kraju Tallinn, Estonija 

 
iQFoil Class – MLADINCI (U21): 
SP od 16.8.2021 do 22.8.2021 v kraju Silvaplana, Švica 
EP od 25.10.2021 do 30.10.2021 v kraju Marseilles, Francija 

 
 

7) Plan reprezentančnih nastopov članskih reprezentanc 

470: 
SP od 5.3.2021 do 13.3.2021 v kraju Vilamoura, Portugal 
EP od 30.4.2021 do 7.5.2021 v kraju Vilamoura, Portugal 
OI od 23.7.2021 do 8.8.2021 v kraju Enoshima, Japonska 
 
420 – MLAJŠI ČLANI (U21): 
SP od 2.7.2021 do 10.7.2021 v kraju Crozon-Morgat, Francija 
EP od 24.7.2021 do 31.7.2021 v kraju Formia, Italija 
 
Laser Radial – ILCA 6 (ženske): 
SP od 10.10.2021 do 17.10.2021 v kraju Shoreacres, ZDA 
EP od 15.5.2021 do 22.5.2021 v kraju Varna, Bularija 
OI od 1.8.2021 do 8.8.2021 v kraju Enoshima, Japonska 
 
Laser Radial – ILCA 6 (moški): 
SP od 10.10.2021 do 17.10.2021 v kraju Shoreacres, ZDA 
EP od 15.5.2021 do 22.5.2021 v kraju Varna, Bulgarija 
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Laser Standard – ILCA 7: 
SP od 9.9.2021 do 16.9.2021 v kraju Barcelona, Španija 
EP od 15.5.2021 do 22.5.2021 v kraju Varna, Bularija 
OI od 1.8.2021 do 8.8.2021 v kraju Enoshima, Japonska 
 
29er – MLAJŠI ČLANI (U21): 
EP od 23.8.2021 do 31.8.2021 v kraju Valencia, Španija 
SP od 30.7.2021 do 7.8.2021 v kraju Aarhus, Danska 
 
Techno 293 Plus - MLAJŠI ČLANI (U21):  
EP od 21.8.2021 do 28.8.2021 v kraju Tallinn, Estonija 
 
Formula Kite: 
EP od 10.5.2021 do 16.5.2021 v kraju Kalamata, Grčija 
SP od 10.9.2021 do 16.9.2021 v kraju Weifang Binhai, Kitajska 
Ekipno EP od 27.9.2021 do 03.10.2021 v kraju Nafpaktos, Grčija 
Ekipno SP od 11.10.2021 do 17.10.2021 v kraju Torregrande, Italija 
 
Match Race 
EP TBD 
 
Soling: 
EP od 16.6.2021 do 19.6.2021 v kraju Santander, Španija 
SP od 13.9.2021 do 19.9.2021 v kraju Milwaukee, ZDA 
 
Yngling: 
EP od 4.6.2021 do 6.6.2021 v kraju Riva del Garda, Italija 
SP od 24.7.2021 do 31.7.2021 v kraju Berlin, Nemčija 
 
Zvezda: 
EP TBD 
SP TBD 

 

8) Državna prvenstva in izbirne regate 

V organizaciji jadralnih društev, članov JZS,  je načrtovana izvedba državnih prvenstev za naslednje 
jadralne razrede: 
 
Optimist  
Optimist - ekipno  
Laser 4.7 – ILCA 4 
Laser Radial – ILCA 6 
Laser Standard – ILCA 7 
420 
470 
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Fireball 
D2 
Kona  
Formula Windsurfing  
iQFoil Class 
Formula Kite 
Match race 
Klubsko državno prvenstvo 
Offshore double mix 
Seascape 18 
 
Kriterijske regate oziroma serije za pokalna tekmovanja bodo v Sloveniji organizirane za naslednje 
jadralne razrede: 
 
Optimist 
Laser 4.7 – ILCA 4 
Laser Radial – ILCA 6 
Laser Standard – ILCA 7 
420 

 

9) Sekcija za velike jadrnice 
 
a) Tekmovanja pod okriljem sekcije 

V letu 2021 bo sekcija v sodelovanju s klubi, člani sekcije v okviru JZS organizirala pokal Slovenije po 
handicap sistemu ORC, ki je eden od dveh handicap sistemov, ki jih priznava World Sailing. 

Dve od regat za pokal Slovenije bosta, tako kot v letu 2020, šteli za ORC državno prvenstvo, pri čemer 
bodo za izračun rezultatov šteli posamezni plovi. 

Za razrede Open bo na enak način izveden Pokal Slovenske Obale, ki bo jadralcem nudil lažje možnosti 
za nastop, saj meritve jadrnic in opreme niso potrebne. 

Prvič v letošnjem letu, bo sekcija s sodelovanju z enim od članov izvedla tudi državno prvenstvo 
Offshore za mešane dvočlanske posadke (najverjetnejša nova olimpijska disciplina za 2024). 

V skladu z veljavnimi pravili sekcija (izdajanje dovoljenj za oglaševanja, ORC certifikatov, kontrola 
dovoljenj za oglaševanje in verifikacij) sodeluje pri izvedbi letošnjega pokala Slovenije, pokala 
Slovenske Obale ter v okviru možnosti pri kontroli minimalnih kriterijev na regatah Monocupa za 
razred Seascape, ki se prav tako uvršča pod okvir dela sekcije. 

Sekcija bo krila stroške nagrad za pokal Slovenije, pokal Slovenske Obale in medalj za državna 
prvenstva. 

b) Meritve opreme 

En vikend v aprilu bo sekcija pokrila stroške meritev opreme članom sekcije. 

c) Izobraževanje 
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 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 
 Monocup za jadrnice razreda Seascape & First 18, ki bo delano potekal tudi v tujini. Koledar še 

ni potrejn. 
 Tesnejše povezovanje na regionalnem nivoju 
 Sodelovanje match race ekip na mednorodnih regatah po Evropi 
 Udeležba predstavnika na kongresu ORC 
 

e) Financiranje sekcije 

Sekcija bo IO-ju JZS posredovala v potrditev finančni progam, ki je predložen tudi tej skupščini in 
temelji na do sedaj uveljavljenem načinu financiranja sekcije. 

 

10)  Svet sodnikov in regatnih funkcionarjev 

Vizija delovanja Sveta sodnikov in regatnih funkcionarjev  je kvalitetno, moderno urejeno, učinkovito 
ter skladno delovanja s klubi in organi JZS, z World Sailing-om, Eurosafom in ostalimi delovnimi telesi 
evropskega in svetovnega jadranja. Mednarodno sodelovanje  močno krepi ugled in kvaliteto naših 
regatnih funkcionarjev in slovenskega jadranja. 

Naloge Sveta regatnih funkcionarjev: 

 Zagotovitev ustreznega števila sodnikov in regatnih uradnikov na vseh regatah pod okriljem 
JZS, še posebej na prvenstvih in  kriterijskih regatah . Kvaliteta nivoja sojenja na regatah v 
Sloveniji se še naprej dviga in slovenski tekmovalci bodo zato imeli na velikih tekmovanjih manj 
težav, saj v tujini sodniki sodijo striktno po pravilih in ne dopuščajo nepravilnih in nedovoljenih 
dejanj.  

 Pritegniti še več novih sodnikov in regatnih uradnikov v naše aktivne vrste in za vse izpeljati 
kakovostna izobraževanja, da v nekaj letih ne ostanemo brez sodnikov.  

 Izpeljati skupno izobraževanje za sodnike, regatne uradnike in trenerje na temo tolmačenje in 
spoznavanje sprememb regatnih pravil 2021 – 2024. Obvezno razširiti krog sodnikov, ki lahko 
kvalitetno direktno sodijo na vodi in ob tem še o pravilih izobraževat naše trenerje. 

 EUROSAF izmenjava sodnikov in regatnih funkcionarjev. 
 Ureditev enotne zunanje podobe slovenskih regatnih funkcionarjev -  prepoznavna oblačila. 
 

11) Mednarodno sodelovanje 

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

 

 

Portorož, 22.3.2021                                                                                             Samo Lozej, l.r.   
             predsednik 
 


