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1. Delovanje JZS 
 

Ob koncu leta 2021  je bilo v JZS včlanjenih 65 članov, enako kot leta 2020. 
 
Tudi v tem letu smo se spopadali korona virusom, a klub temu se je večina športnih dogodkov izpeljala 
tako, kot so bili načrtovani.   
 
 Glavni športni dogodek leta, olimpijske igre Tokio 2020, so bile uspešno izvedene. Žal brez gledalcev na 
prizoriščih.  Naši ekipi sta zelo uspešno nastopili, prvič pa je naša reprezentanca na samem prizorišču imela 
pogoje, kot jih imajo jadralci jadralskih velesil, saj jim je bil na prizorišču na voljo v tem letu dokončan – 
opremljen velik bivalni kontejner JZS. To pridobitev smo 10. maja slovenski javnosti in zvestim 
podpornikom – sponzorjem JZS predstavili na potniškem terminalu Luke Koper. 
 
 Izvršni odbor JZS  se je v letu 2021 sestal na 13 sejah, od teh so bile 4 dopisne.   
 
Na 27. seji je bil sprejet sklep, da se podaljšajo tripartitne pogodbe z reprezentančnimi trenerji Jakobom 
Božičem in JK Burja Izola, Matijo Čokom in JK Jadro ter Mitjo Mikulinom in JK Pirat Portorož. 
 
Na 29. seji se je Izvršni odbor seznanil z odstopom Vasilija Žbogarja z mesta člana Izvršnega odbora JZS. S 
tem je Žbogarju tudi prenehala funkcija podpredsednika JZS. Izvršni odbor je sklenil, da bo nadaljeval svoje 
delo do konca mandata leta 2022 z 8 člani in samo enim podpredsednikom.  
 
Na 31. dopisni seji je Izvršni odbor pozval Vita Batističa, predsednika Združenja SLOLASER, da v skladu s 
statutom združenja skliče skupščino združenja, kot je to predvideno s statutom. Žal ta poziv Vito Batistič ni 
upošteval. 
 
Na 36. seji je Izvršni odbor razrešil Strokovni odbor in se razrešenim članom zahvalil za sodelovanje. 
Imenoval je Sandija Deklevo za Glavnega trenerja in s tem predsednika Strokovnega sveta JZS. S tem 
sklepom je Sandi Dekleva nastopil funkcijo člana Izvršnega odbora namesto do takratnega v.d. 
predsednika Strokovnega sveta Janeza Zabukovca. 
 
Na 38. seji je Izvršni odbor na predlog Glavnega trenerja imenoval preostale člane Strokovnega sveta JZS: 
Janeza Zabukovca, Anžeta Blažiča, Matevža Maleja, Tino Mrak in Simona Vidmarja. 
 
Redna 34. seja Skupščine JZS je bila izvedena v prostorih Jadralnega centra Portorož dne 22.6.2022. Seje se 
je udeležilo 20 delegatov članov JZS, ki so imeli skupaj 191 glasovi od vseh 280. Delegati so se seznanili s 
Poročilom o delu JZS v letu 2020, potrdili Zaključni račun JZS za leto 2020, seznanili s poročilom 
Nadzornega odbora in soglašali s njihovimi predlogi ter se seznanili z Okvirnim planom dela JZS in Okvirnim 
finančnim načrtom za leto 2021. Odločili so, da ostane članarina za članstvo v JZS eneka kot v predhodnem 
letu, 120 EUR. 
 
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 2021 ter vrhunskim športnikom z akontacijami za 2022 
omogočila kvaliteten štart v nov, tokrat krajši olimpijski ciklus do OI Pariz 2024.  
 
Poročilo o vseh ostalih dejavnostih JZS podajamo v nadaljevanju. 
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2. Članske reprezentance 
 
Priprave članskih reprezentančnih posadk so v glavnem potekale v skladu z njihovimi načrti. Posadka Tina 
Mrak/Veronika Macarol je v razredu 470 opravila zaključne priprave pred OI Tokio v kraju Ostia v Italiji ter 
nato nastopila na OI Tokio. 
 
Žan Luka Zelko je v letošnjem letu v popolnosti realiziral svoj program v razredu ILCA 7. Nastopil je na OI 
Tokio, na EP v Varni ter na SP v Barceloni. 
 
Kim Pletikos je v razredu ILCA 6 opravila ločene priprave od sestre Lin. Žal je pred začetkom zadnjih 
kvalifikacij ugotovila, da ji zdravje ne dovoljuje nastopa na regati in je zato tudi sklenila svojo športno pot v 
olimpijskem jadranju. Sestra Lin Pletikos je opravila priprave tako, kot je načrtovala in nastopila na zadnji 
kvalifikacijski regati za nastop na OI v Vilamouri. Žal si norme ni priborila. V nadaljevanju sezone je 
nastopila na nekaj pripravljalnih regatah in DP ter na EP in SP. 
 
Toni Vodišek in sestra Marina Vodišek sta nastopila na praktično vseh začrtanih pripravljalnih regatah, 
med katere sodijo tudi regate svetovnega pokala. Toni je nastopil na evropskem prvenstvu v Franciji in 
skupaj s sestro Marino tudi na svetovnem prvenstvu na Sardiniji. 
 
Liam Orel je v prvi polovici leta v razredu ILCA 7 izvedel priprave in nastopil na zadnji kvalifikacijski regati 
za uvrstitev na OI Tokio 2020. Seveda se ni potegoval za nastop na OI, saj je bil Žan Luka Zelko že uvrščen 
na igre. Jeseni je zaradi manjših problemov z zdravjem izpusti nastop na EP v Varni, nastopil pa je na SP v 
Barceloni. 
 
Zastavljeni cilji reprezentanc žal niso bili realizirani. Kljub temu pa je bila sezona športno gledano za 
slovenske jadralce v članski kategoriji uspešna.  
Naša najboljša posadka zadnjega olimpijskega cikla Tina Mrak in Veronika Macarol je pod vodstvom  
trenerja Tomaža Čopija v razredu 470 na Olimpijskih igrah Tokio 2020 osvojila 5. mesto, kar je njun 
najboljši rezultat na olimpijskih igrah.  
 
Odlična rezultata je dosegel tudi velik up slovenskega jadranja Toni Vodišek, ki je v novi olimpijski disciplini 
Formula Kite na evropskem prvenstvu osvojil 6. mesto, na svetovnem prvenstvu pa po ponesrečenem 
zadnjem dnevu 11. mesto. Pred zadnjim dnevom prvenstva je bil Toni še v resnem boju za medaljo.  
 
Za Žana Luko Zelka je bila letošnja sezona najuspešnejša do sedaj, saj je nastopil na OI in osvojil 26. mesto, 
na evropskem prvenstvu 20. in na svetovnem prvenstvu 35. mesto.  
 
Za sestri Kim in Lin Pletikos sezona ni bila uspešna, saj se nista uspeli kvalificirati na OI,  Lin pa na EP še ni 
pokazala vidnega napredka. Bolje je bilo ob koncu leta na svetovnem prvenstvu v Omanu, ko je osvojila 30. 
mesto. 
 
Na svetovnem prvenstvu v Omanu je v neolimpijskega razreda ILCA 6 moški nastopil Nik Pletikos in osvojil 
naslov svetovnega prvaka. Odličen rezultat mu žal zaradi nastopa samo 9 jadralcev iz petih držav ni 
prinesel kategorizacije vrhunskega športnika pri OKS-ZŠZ. 
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3. Mladinske reprezentance 

 
V razredu Optimist smo opravili praktično vse načrtovano. S kandidati za reprezentanco smo naredili 
priprave v Portorožu od 2. do 5.aprila in od 9. do 11. aprila. Nadaljevali smo z reprezentanco za evropsko 
prvenstvo, ki je izvedla zaključne priprave in nastop na evropskem prvenstvu v Cadizu od 12. do 29.junija. 
Reprezentanca za svetovno prvenstvo je od 7. do 12 izvedla priprave na Gardi, v okviru katerih je nastopila 
tudi na regati. Nato so od 23.junija do 10.julija izvedli zaključne priprave in nastop na svetovnem 
prvenstvu na Gardi. Reprezentanca za ekipno evropsko prvenstvo je izvedla priprave in na jezeru Ledro 
nastop na prvenstvu od 22.- 28. avgusta.  
Cilji žal rezultatsko v razredu Optimist niso bili realizirani. Covid 19 in zmanjšana aktivnost sta prinesli 
slabše rezultate kot smo jih načrtovali. So pa nastopi na svetovnem in obeh evropskih prvenstvih prinesli 
pomembne izkušnje vsem reprezentantom in dodatno motivacijo za delo v prihodnje. 
 
V mladinskih prehodnih in olimpijskih razredih so mladi jadralci delovali v okviru NPŠŠ JZS pod vodstvom 
reprezentančnih trenerjev. Kondicijski treningi za vse jadralne razrede so potekali pod vodstvom 
reprezentančnega trenerja Anžeta Blažiča. Jadralce v razredu 420 je vodil reprezentančni trener Mitja 
Mikulin, kateremu je infrastrukturo za njegovo delo nudil JK Pirat Portorož. Jadralci v razredu ILCA 4 so 
delali pod vodstvom reprezentančnega trenerja Matije Čoka, kateremu je infrastrukturo za njegovo delo 
nudil JK Jadro v Kopru. Jadralci v razredu ILCA 6 in ILCA 7 so delovali pod vodstvom reprezentančnega 
trenerja Jakoba Božiča, infrastrukturo pa mu je nudil JK Burja Izola. Jadralci v razredu 29er so delovali pod 
vodstvom reprezentančnega trenerja Sandija Dekleve, kateremu je sredstva za delo zagotavljala JZS. 
 
V razredu ILCA 4 in ILCA 6 smo realizirali vse načrtovano. Izvedli smo priprave – nastop na regati ILCA 
Spring Cup Torbole konec aprila, sredi maja nastop na regati na Elbi, v juniju nastop na regati v Kašteli in v 
juliju nastop na regati na Gardi. Reprezentanca r. ILCA 4 je nastopila na mladinskem EP v Travemunde, 
Nemčija in mladinskem SP na Irskem. Reprezentanca r. ILCA 6 je nastopila na mladinskem EP v Kašteli, 
Hrvaška in na mladinskem SP na Gardi, Italija. 
Cilji v razredu ILCA 4 so bili doseženi, v starostni kategoriji U16  je Luka Zabukovec na evropskem prvenstvu 
v Nemčiji osvojil srebrno medaljo. Tudi Alenka Valenčič je dosegla zastavljene cilje. 
V razredu ILCA 6 vsi cilji niso bili doseženi, nastope pa ocenjujemo kot zelo perspektivne, saj smo nastopali 
z mlado reprezentanco. 
 
V razredu 420 je reprezentanca opravila priprave na mladinsko SP v Sanremu ter nastopila na mladinskem 
SP v Sanremu ter mladinskem EP v Formiji, oboje v Italiji. 
Cilji niso bili doseženi. Veliko vlogo za slabše rezultate od začrtanih ima nekonkurenčna oprema – stare 
jadrnice naših reprezentanc. 
 
V razredu 29er je reprezentanca opravila tri pripravljalne regate v Italiji ter konec avgusta nastopila na 
mladinskem svetovnem prvenstvu v Valenciji, Španija, in v oktobru na mladinskem evropskem prvenstvu 
na Gardi. 
Cilji so bili realizirani. Ženska posadka Petrič / Filipič je na mladinskem svetovnem prvenstvu v kategoriji 
U17 osvojila bronasto medaljo. 
 
Tudi mladi slovenski jadralci v novem olimpijskem razredu iQFOiL so se resno lotili treningov in tekmovanj.  
Lina Eržen je na Bolu postala mladinska evropska podprvakinja v kategoriji do 19 let. Potrebno je pohvaliti 
tudi nastope Vala Eržen in Bineta Banfija.   
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Sezono je mladinska jadralna reprezentanca zelo uspešno zaključila na mladinskem World Sailing 
prvenstvu, ki je potekalo v decembru v Omanu. Reprezentanca je nastopila s svojim predstavnikom v 4 
jadralnih razredih. Prav vsi so dosegli zastavljene cilje in se v svojih disciplinah uvrstili med najboljših 9 na 
svetu. Luka Zabukovec je v r. ILCA 6 fantje osvojil srebrno medaljo, Alja Petrič in Katja Filipič sta v r. 29er 
osvojili bronasto medaljo, Alenka Valenčič je bila v r. ILCA 6 dekleta sedma in posadka Martin Fras in Mija 
Škerlavaj v r. 420 mešano osvojila deveto mesto. V točkovanju držav je Slovenija med 59 državami osvojila 
odlično 11. mesto. 
 
 

4. Sekcija za velike jadrnice 
 
V skladu z drugim in tretjim odstavkom 25. člena statuta JZS ima sekcija 31 društev, članov sekcije. V 
sekcijo so vključena društva, ki so sodelovala v serijah regat za Pokal Slovenije (ORC), Pokal slovenske 
obale (razred Open) in Monocup (razred Seascape/First 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 31.12.2021 so bila 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 
ŠD Burin 
JK Jadro 
JK Olimpic 
JK Aurora 
JK Optimist 
ŠD Zoo Station 
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Izpolnjevanje pogojev za članstvo v sekciji je razvidno iz rezultatov Pokala Slovenije, Pokala slovenske 
obale in Monocupa 2021 in 2020. Članstvo pa po kriteriju organiziranja regate za jadrnice razreda ORC in 
Open pripada še AJK FPP in ŠD GoSailing. 
 
Sekcijo je v letu 2021 vodil UO v sestavi: Igor Orlov, predsednik, Uroš Žvan, blagajnik, tajnik, David Bartol, 
Dejan Presen in Emil Jerkovič. 
UO sekcije se je sestal na treh rednih sejah. 
 
Drugič 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 še vedno okrnjene, vendar bistveno manj, kot v letu 2020. Ukrepi za 
preprečevanje širjenja okužb so ponovno preprečili zaključen prireditve za Pokal Slovenije, Pokal slovenske 
obale in državno prvenstvo ORC. 
 
V letu 2021 so bile izvedene 4 regate za Pokal Slovenije od katerih sta dve šteli za ORC državno prvenstvo, 
8 regat za Pokal slovenske obale in 3 regate Mono Cupa. 
 
Mono Cupa se je udeležilo 8 jadrnic, Pokala Slovenije 13 in Pokala slovenske obale 48 jadrnic. 
 
V razredih First/Seascape 18 in ORC sta bili organizirani državni prvenstvi. Državni prvak je med 8 
udeleženimi v razredu First/Seascape 18 postala jadrnica Blue Sarina II (Dejan Presen). V razredu ORC je 
naslov državnih prvakov med 13 jadrnicami osvojila Generali (Samo Žvan). 
 
V Portorožu je septembra potekalo v organizaciji JK Pocodebon Evropsko prvenstvo za razred Melges 24, ki 
se ga je udeležilo 40 jadrnic iz 14 držav. Sodelovali st dve slovenski jadrnici. Atena (Jure Jerkovič) se je 
uvrstila na 28. mesto in PacMan (Alan Mahne Kalin) na 37. mesto. 
 
Omeniti velja še rezultate Barkovljanke, kjer je Way of Life (Gašper Vinčec) zasedla 2. mesto, Adriatic 
Europa (Dušan Puh) četrto, Shining Team11 (Željko Perovič) osmo, Cleansport One (Jure Orel) deveto in 
Riedl Aerospace (Uroš Žvan) devetnajsto. 
 
Izveden je bil tudi en tečaj preživetja na morja v skladu s programom World Sailing Offshore Special 
Regulations, ki se ga je udeležilo 18 jadralcev. 
 
Na kongresu Offshore Racing Congresa, ki je potekal preko spleta, je sodeloval naš delegat Bojan Gale. 
 
 
 

5. Usposabljanje strokovnega kadra 
 
Komisijo za usposabljanje je v letu 2021 vodil predsednik Sandi Dekleva, člani pa so bili Karmen Pahor, 
dr.Mateja Majeriča in dr.Tima Podlogarja. 
 
Komisija je načrtovala izpeljavo 4 usposabljanj oziroma izobraževanj: 

 2x Licenčni seminar za strokovne delavce v jadranju, 
 1x Usposabljanje za naziv Strokovni delavec 2 – športno treniranje – jadranje (100 ur 

predavanj), 
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 1x Usposabljanje in do-usposabljanje Strokovni delavec 1 – športno treniranje – jadranje 
(80 ur predavanj – 20 ur dousposabljanje). 

 
Realizirano je bilo naslednje: 

 Do-usposabljanje Strokovni delavec 1 – športno treniranje – jadranje 31.5. – 15.6.2021, 
 
Licenčna seminarja za strokovne delavce za leto 2021 sta bila realizirana v mesecu december 
2020, za leto 2022 pa v januarju 2022. 
 
Na do-usposabljanju za pridobitev naziva Strokovni delavec 1 – športno treniranje – jadranje, ki je 
bil organiziran v začetku junija, je bilo prijavljenih 9 kandidatov. Usposabljanje je bilo 
organizirano v okviru sodelovanja z OKS-ZŠZ in krito is sredstev Evropskega socialnega sklada. 
Vsi udeleženci so uspešno opravili usposabljanje in si pridobili naziv SD1. 
 
Usposabljanji za naziv Strokovni delavec 1 – športno treniranje – jadranje in Strokovni delavec 2 – 
športno treniranje – jadranje nista bili realizirani zaradi premajhnega števila prijavljenih 
kandidatov. 
 
Predlog komisije za leto 2022 je, da se po potrebi, v primeru premajhnega števila prijavljenih, 
sofinancira usposabljanje za Strokovnega delavca 1 – športno treniranje – jadranje.  
 
 
 

6. Sodniki in regatni funkcionarji 
 
Svet sodnikov in regatnih funkcionarjev (SRF)so v letu 2021  vodili predsednik Stanko Užmah s članoma 
Andražem Koželjem in Miroslavom Čarmanom. 
 
SRF je  dobro sodeloval z nekaterimi klubi, organizatorji regat iz koledarja regat JZS. Opazno pa je bilo, da 
se je jeseni zmanjšalo sodelovanje s strani nekaterih večjih klubov. 
 
Sodniki, Regatni uradniki in merilci so uspešno pokrivali potrebe regatnih funkcionarjev na regatah v 
Sloveniji, nekaj sodnikov je sodelovalo tudi na odmevnih regatah v tujini. Preko izmenjave Eurosaf je k nam 
prišlo nekaj tujih sodnikov, prav tako je nekaj naših sodnikov preko izmenjave sodilo na regatah v tujini. 
Vsi klubi niso priglasili stroškov sodnikov na kriterijskih regatah in DP mladinskih in olimpijskih razredov. 
 
Marca je svet smo preko spleta izvedel seminar na temo sprememba regatnih pravil 2021 – 2024. 
Bila so tudi prevedena in natisnjena Jadralno regatna pravila 2021-2024.    
 
 
 

7. Disciplinska komisija 
V letu 2021 je Disciplinska komisija JZS delovala v sestavi Andrej Piano - predsednik, Jure Mrakič  in Vito 
Batistič kot člana. 
 
Komisija je v letu 2021 imela le eno sejo in sicer v AVK formatu. 
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V letu 2021 ni bila prejeta nobena prijava prekrška. Prijava prejeta v letu 2020 se je končala z ustavitvijo 
postopka. 
 
Komisija ponovno ugotavlja, da se klubi oz. posamezniki, zoper katere so sproženi postopki, običajno ne 
odzivajo oziroma ne dvigujejo dopisov. To pa dodatno podaljšuje postopke. V primeru prijave, ki se je 
končala z ustavitvijo, je bila celo potrebna pomoč zasebnega detektiva. Podatka o tem ali so bili s strani 
kluba, ki je te stroške povzročil, le ti povrnjeni JZS nimamo. 
Že v letu 2020 je komisija opozorila na svoj status znotraj JZS, vendar ni bilo nobenega odziva. V trenutni 
organizaciji je Disciplinska komisija JZS skladno s Statutom JZS organ Izvršnega odbora. Komisija meni, da 
bi morala imeti disciplinska komisija podoben status kot v drugih zvezah (Kajakaška zveza Slovenije, 
Atletska zveza Slovenije, Smučarska zveza Slovenije, Judo zveza Slovenije), ko je organ Skupščine panožne 
zveze. Člane bi volila Skupščina JZS in jih ne bi imenoval Izvršni odbor. Na ta način bi bila omogočena 
samostojnost Disciplinske komisje in bi bilo preprečeno, da bi npr. Izvršni odbor zadržal njen sklep ali 
zahteval ponovno odločanje, kot to sedaj omogoča drugi odstavek 21. člena Statuta JZS. 
 
Komisija ponovno opozarja, da je veljavni Disciplinski pravilnik potrebno v celoti novelirati, predvsem pa 
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 
 


