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26. Izola Spring Cup 
Velikonočnni prazniki so pred 
vrati, kar pomeni, da smo člani 
Burje, malone vsi, zavihali 
rokave,...

Več na str. 4

Članom Jadralne zveze
Navkljub burnim reakcijam 
tistih, ki jih krivimo za nastalo 
katastrofalno stanje, gredo zadeve 
s slabega na slabše.
Več na str. 2

foto Matija Gorjan

Brez vzgoje mladih jadralcev, slovensko 
jadranje nima nobene perspektive

ČAS ZA OBRAČUN S PRETEKLIMI  DOSEŽKI IN 
NAČRTOVANJEM BODOČIH

Ob koncu leta, se vedno ozremo nazaj in ocenimo 
minulo delo, tudi zato, da se bolje pripravimo 
za leto ki je pred nami. Olimpijsko leto pa je še 
pomembnejša prelomnica, saj po Olimpijadi vsto-
pamo še v novo štiriletno obdobje. Za nas, ki že 
od Sydneyja (2000) spremljamo najuspešnejšega 
slovenskega jadralca, Vasilija Žbogarja, ki se je 
po uspešno zaključenih OI, London 2012, odločil 
nadaljevati uspešno zastavljeno pot v olimpijskem 
jadralnem razredu finn, pa to pomeni tudi načr-
tovanje štiriletnega dela. Ker imamo v  Burji ob 
Vasiliju, še vrsto uspešnih jadralk in jadralcev 
z visokimi cilji, med katerimi so seveda tudi OI, 
moramo aktivno sodelovati tudi v naši krovni 
športni organizaciji, Jadralni zvezi Slovenije, od 
katere pričakujemo veliko več, kot nam je nudila v 
minulem olimpijskem ciklusu.

Seveda smo ob tem veseli, da smo navkljub vsem 
težavam in finančnim stiskam, uspeli vzgojiti vrsto 
mladih obetavnih jadralk in jadralcev, kar nam je 
še dodatna vzpodbuda pri delu.

Žal pod okriljem Jadralne zveze Slovenije, ki se 
rada pohvali z osemdeset in več včlanjenih društev, 
le peščica ukvarja z vzgojo mladih jadralcev, kar 
je dolgoročno kaj kilav prispevek k širitvi baze 
športnikov v tej športni panogi, ki nam je prinesla 
že veliko izjemnih uspehov. Zato smo toliko bolj 
veseli, ko potegnemo črto pod minulim letom in 
spoznamo, da smo navkljub zelo težkim časom pri-
dobili za eno ekipo najmlajših in bili uspešni tudi 
pri organizaciji regat. Več o lanskih dosežkih boste 
našli na naslednjih straneh, na katerih smo pred-
stavili tudi del načrtov za leto 2013. Prvi zahtevni 
projekt pa je 26. IZOLA SPRING CUP.

Žal le redki 
jadralni   klubi  pri 

nas skrbijo  tudi 
za naraščaj v 

jadralnem športu

Vasilij Žbogar se je oženil-
Vasilij si je odtrgal le nekaj dni in 

se v ožjem krogu v Izoli poročil s 

svojo izvoljenko Majo Bedalov

Več na str. 8
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ČLANOM JADRALNE 
ZVEZE SLOVENIJE

Zapis s katerim smo pol leta pred minulo 
Olimpijado opozarjali na grobe nepravilnosti, 
ki se na škodo jadranja in bodočnosti  nekdaj 
slovenskega paradnega športa, priča kako 
prav smo imeli. Navkljub burnim reakcijam 
tistih, ki jih krivimo za nastalo katastrofalno 
stanje, gredo zadeve s slabega na slabše. 
Kot klub, ki združuje preko sto članov, od tega 
polovico (50) verificiranih jadralcev pri JZS, s tek-
movalci v mladinskih, članskih in olimpijskih kate-
gorijah, smo močno zaskrbljeni nad dogajanjem in 
posledično tudi nad usodo slovenskega jadranja.

Navkljub burnim reakcijam tistih, ki jih krivimo 
za nastalo katastrofalno stanje, gredo zadeve s 
slabega na slabše. Nas, ki izhajamo iz klubov v 
katerih gojimo vse nivoje jadranja, od mladinskega 
do olimpijskega in tudi rekreativnega, je sedanje 
“vodstvo” poimenovalo: “peščica, ki rovari ...”, 
čeprav zastopamo največji del slovenskega jadra-
nja. Žal je res to, da se le “peščica”, v JZS včlanje-
nih klubov, ukvarja z mladinskim pogonom. Zato 

nas obstoječi glasovalni sistem v konglomeratu 
“papirnatih” društev in tistih, ki gojijo le rekrea-
tivno jadranje, prikaže ter obravnava kot manjšino. 
In vendar se je naš strah pokazal za upravičenega. 
Stanje je celo še slabše, kot so bile naše najbolj 
črnoglede napovedi.
Navadno po končanem štiriletnem olimpijskem 
ciklusu potegnemo črto pod opravljenim delom 
vodstva JZS in doseženimi rezultati naših tek-
movalcev. V štirih letih je sedanje samooklicano 
vodstvo trikrat zamenjalo generalnega sekretarja, 
šestkrat se je menjal strokovni svet, brez soglasja 
jadralcev so se menjali kriteriji izbirnih regat za 
OI, med letom se je menjal pravilnik o financiranju 
... Vse to priča o nesposobnosti organov, ki so pre-
vzeli vodenje JZS v zadnjem olimpijskem obdobju.

Da si avgusta 2012, ob Olimpijadi ne moremo kaj 
prida obetati, je pokazalo že to, da so nas tam 
zastopali le trije čolni in štirje tekmovalci. Le eden 
pa je izpolnil pričakovanja. 

Danes je jasno kdo je zavajal javnost! 

Kako so se sredstva pridobljena v zadnjih letih 
delila, še danes ni jasno, saj je omenjeno vodstvo 
prikrivalo vpogled v finančno poslovanje. Zaradi 
nenehnih nesoglasij med stroko, vodstvom in ja-
dralci oziroma klubi, je bilo tekmovalno jadranje v 

veliki meri prepuščeno samo sebi, kar kažejo pred-
vsem številke, tako pri upadu števila tekmovalcev 
kot tudi pri rezultatih. Posledica tega je drastičen 

Stanislav Žbogar
Predsednik JK Burja

Nas, ki izhajamo 
iz klubov v katerih 
gojimo vse nivoje 

jadranja, od 
mladinskega do 

olimpijskega in tudi 
rekreativnega, je 

sedanje “vodstvo” 
poimenovalo: 

“peščica, ki rovari ...”, 
čeprav zastopamo 

največji del 
slovenskega jadranja. 

foto Matija Gorjan
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Jadralni klub Burja, se bo, ne glede na izzid volilne skupščine, 
držal lastnih smernic, ki so že v najtrših letih pokazale dobre 

rezultate.

osip, zlasti v mladinskih razredih (optimist 50% - z 
90 na 45; laser 80% - s 50 na 10).

V prid vseh članov Jadralne zveze Slovenije je 
nujna takojšnja zamenjava tega vodstva. Nujna je 
tudi podrobna analiza dela IO v zadnjih štirih letih, 
natančen pregled finančnega poslovanja in delitve 
sredstev (podrobno in ne le po panogah)ter analiza 
odgovornosti posameznikov, ki so v nekaj letih 
izničili dolgoletno delo tistih, kateri so delali v 
korist jadranja in športnikov, ne pa v lastno korist, 
kot se je dogajalo v zadnjem obdobju. Takojšnja 
zamenjava je nujna tudi zato, da bi novo vodstvo 
čimprej pridobilo nujna sponzorska sredstva za 
delo v prihodnjem olimpijskem ciklusu.

Smo brez pravega sogovornika

Večina klubov z drugače razmišljajočimi jadralski-
mi delavci od združbe, ki se v zadnjem štiriletnem 
obdobju vztrajno oklepa vodenja Jadralne zveze 
Slovenije, v slednjih ne najde sogovornika. Tako 
enostavno ne more iti več naprej! Vodenje JZS v 
zadnjih letih je bilo katastrofalno. Najbolj se desti-
mulativno delo izraža v drastičnem osipu števila 
aktivnih tekmovalcev, zlasti v mladinskih in 
olimpijskih tekmovalnih razredih. Ker v klubih, ki 
največ delamo prav na teh, s samooklicanim vod-
stvom JZS ne najdemo nobene stične točke, upamo, 

da bodo delegati pred izvolitvijo novega vodstva 
JZS, dodobra pretehtali predloge vseh in s svojimi 
odločitvami izbrali osebe s pravimi izkušnjami 
v jadranju in ne le marionete s kakršnimi koli 
vodstvenimi izkušnjami, katerim bi se ob soočenju 
z realnostjo zapletle vrvice, kot se je to dogodilo v 
minulem obdobju.

Jadralni klub Burja, se bo, ne glede na izzid volilne 
skupščine, držal lastnih smernic, ki so že v najtr-
ših letih pokazale dobre rezultate. Obdržali smo 
skoraj enak ritem in kvaliteto dela, vsako leto pri-
dobivamo nove mlade jadralce, večina preostalih 
pa je obdržala svoje statuse športnih kategorizacij. 
V iskanju čimboljšega napredka je nekaj posadk v 
olimpijskih dvosedih, v zadnjih letih iskalo nove 
kombinacije, tako računamo, da bomo v pripravah 
na naslednje OI, zopet imeli več žezel v ognju. 
Vendar, navkljub temu, da se znamo in zmoremo 
postaviti na lastne noge, še zdaleč nismo brezbri-
žni glede bodočega vodstva naše krovne športne 
organizacije.

foto Matija Gorjan

Upamo da bodo 
delegati pred 

izvolitvijo novega 
vodstva JZS, 

dodobra pretehtali 
predloge vseh in s 
svojimi odločitva-
mi izbrali osebe s 

pravimi izkušnjami 
v jadranju 
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Zavihali smo rokave
Velikonočnni prazniki so pred vrati, kar pomeni, 
da smo člani Burje, malone vsi, zavihali rokave, da 
se pripravimo na tradicionalni sprejem jadralcev z 
vseh koncev stare celine. Po dosedanjih prijavah, 
kaže da bomo letos gostili rekordno število tek-
movalcev. Že mesec prej smo prejeli predprijave 
iz dvanajstih držav. Kar nekaj nacionalnih zvez 
je ponovno izbrala našo regato za kriterijsko. Med 
temi je tudi avstrijska zveza razreda 420, kar 
vsako leto k nam privabi večje število posadk.

Kot že dolga leta prej, bomo v Izoli gostili tekmo-
valce sedmih jadralnih razredov, od tega štiri 
olimpijske (470 M in 470 Ž, laser standard in laser 
radial) kateri so tudi rangirani pri mednarodni 
jadralni zvezi (470 ima ISAF rang 2, laser pa ISAF 
rang 3). Ob teh bodo na dveh regatnih poljih pred 
Izolo še jadralci v razredu laser radial, mladinci in 
mladinke v razredu laser 4.7 ter mešane posadke 
razreda 420.

Tako se bo z velikim športnim dogodkom v Izoli 
pričela tudi turistična sezona, saj izračuni kažejo, 
da naši jadralski gostje samo ob tej regati ustva-
rijo nekaj tisoč nočitev. Na dvorišču Burje pa je 
živahno že kakšen mesec pred regato, saj mnogi 
jadralci ali celotne ekipe že lep čas prihajajo na 
priprave prav v Izolo, mnogi pa pri nas ostanejo še 
teden ali več po regati.

Ob Izola Spring Cup (28. 3. do 1. 4.), bomo v Burji 
letos organizirali še Majsko kriterijsko regato za 
razred optimist (1. in 2. 6.), državno prvenstvo 
razreda optimist (27. do 29. 9.) ter tradicionalno 
Martinovo regato razredov optimist, laser in 470 
(9. in 10. 11.), ki se je v zadnjih letih razvila v eno 
najmnožičnejših jesenskih regat daleč naokoli.

Skratka, dela nam tudi letos ne bo umanjkalo, saj 
moramo ob malone vseh prireditvah kar vsi člani 
in prijatelji Burje krepko zavihati rokave.

Z velikim športnim 
dogodkom se bo 
v Izoli pričela tudi 
turistična sezona, 
saj izračuni kažejo, 
da naši jadralski 
gostje samo ob 
tej regati ustvarijo 
nekaj tisoč nočitev.

Foto Andraž Koželj



5

Jadralci Burje uspešni 
tudi v težkih časih

Kot smo v zadnjem letu in več, vsi na tak ali onak 
način okusili težo splošne gospodarske krize, ki 
je v naši krovni organizaciji slovenskih jadralcev 
še dodatno začinjena še z nesposobnim vodenjem 
Jadralne zveze, se je velik del tekmovalcev Burje 
ponovno znašel med pohvaljenimi, tako na ravni 
občinske športne zveze kot v JZS. 

V tretji skupini dobitnikov priznanj športne zveze 
Izola so dobitniki: Vasilij Žbogar (finn), Sebastian 
Prinčič in Mitja Mikulin (470), Mitja Hrvatin 
(fireball) in Nik Pletikos (laser standard). V drugi 
skupini sta si z lanskimi rezultati zaslužila pri-
znanja Tim Podlogar (laser) in Kim Pletikos (laser 
radial). V prvi skupini pa sta med izbranimi špor-
tniki Izole še naša mlada tekmovalca Lin Pletikos 
in Taš Kolman (oba optimist).

Ob skupščini Jadralne zveze Slovenije je bil za 
najbolšega jadralca leta 2012  oklican tudi Vasilij 
Žbogar in sicer za osvojeni naslov evropskega 
podprvaka v razredu finn ter za odličen olimpij-
ski nastop, ki ga je končal na šestem mestu. Med 
tekmovalci, ki so prejeli priznanje mladincem za 

rezultate v 2012 in spodbudo na njihovi nadalnji 
športni poti je bila tudi Kim Pletikos za dober 
nastop na članskem EP v olimpijskem razredu 
laser radial.

V Proseku nad Trstom, je bila podelitev priznanj 
najboljšim šprtnikom Primorske za leto 2012. Že 
četrtič je v moški konkurenci to laskavo priznanje 
prejel naš najboljši jadralec Vasilij Žbogar.  

Foto Matija Gorjan

Foto Dragan Sinožič

Del naše najmlajše ekipe, 
katera že zavzeto trenira za 
letošnje regate.

IZOLA
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Moj delovni program za 
2013

Po temeljitem premisleku in analizi dose-
danjega dela sem se z ekipo odločil 
za nadaljevanje športne poti v novem 
olimpijskem obdobju. Po rezultatih dela v 
minulih letih sem prepričan, da je še veliko 
prostora za nadgradnjo in napredovanje, 
predvsem ker sem uspešno zbral ekipo 
vrhunskih strokovnjakov, ki me je in me bo 
lahko tudi v bodoče pripeljala do izjemnih 
rezultatov. 

V Valenciji treniram že od sredine novembra in 
sem trenutno v fazi najtežjih priprav. Za Valencijo 
smo se odločili, ker imamo tam vrhunsko strokov-
no ekipo in vrsto kvalitetnih tekmecev, vso po-
trebno infrastrukturo in odlične klimatske pogoje 
pa tudi celotno paleto vetrov, skratka - izvrstne 
pogoje za vrhunske jadralske priprave. Te pa so 
tudi najpomembnejši in finančno najdražji del na 
poti do vrhunskih rezultatov. Da je pot prava smo v 
minulih letih tudi dokazali.

Glede na zastavljeni program v letošnji sezoni 

načrtujem visoke rezultate. Za načrtovanje moje 
športne poti pa upravičeno pričakujem celovitejšo 
podporo Jadralne zveze Slovenije, brez katere pro-
grama ne bom mogel realizirati. Čeprav manjka le 
še dober mesec do nastopov na največjih tekmova-
njih, s strani JZS nimam še nobenega odgovora v 
kolikšni meri bodo podprli moj program treningov 
in regat.

Čimprejšnji dogovor je seveda osnovni pogoj, da 
bomo v ekipi lahko pripravili celovito finančno 
konstrukcijo in zagotoviti sredstva za plačilo stro-
škov trenerjev in opreme, treningov in regat.

Okviren program treningov in regat:

15.11-20.12 trening Valencia (cca 25 dni priprav)

08.01-24.03 trening Valencia (cca 65 dni priprav)

25.03-06.04 Palma (trening in regata - 12 dni)

09.04-14.04 trening Valencia (priprave - 5 dni)

15.04-27.04 Hyeres (trening in regata - 12 dni)

03.05-15.05 L. di Garda (trening in regata - 13 dni)

06.-14.07 Warnemunde (trening regata - 9 dni)

19.-27.08 Evropsko prvenstvo Warnemunde (8 dni)

23.-31.08 Svetovno prvenstvo Estonia (trening in 
regata - 14 dni)

Treningi: cca 140 dni 

Regate: cca 30 dni 

Vasilij Žbogar

Za načrtovanje 
moje športne poti 

pa upravičeno 
pričakujem 

celovitejšo podporo 
Jadralne zveze 
Slovenije, brez 

katere programa 
ne bom mogel 

realizirati.
Foto Pavlina Soukupova
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Uspešen pričetek sezone
EUROPA CUP KOPER
Na regati, ki šteje za Pokal Evrope v laserjih, 
Europa Cup 2013, ki je bila v začetku marca v 
Kopru, so naši jadralci pokazali dobro pripravlje-
nost. Najbolje sta se odrezala Nik Pletikos in Tim 
Podlogar v olimpijskem razredu laser standard. 
Nik je bil s četrtim mestom najboljši med sloven-
skimi tekmeci, Tim pa je pristal le mesto za njim 
in bil drugi v mladinski konkurenci (under 21). 
Jakob Perne, ki je regato končal na 34. mestu pa je 
bil peti slovenec med mladinci.

V ženskem olimpijskem enosedu, laser radial, je 
bila Kim Pletikos peta med dekleti in druga med 
mladinkami.

PRVA IZBIRNA REGATA ZA OPTIMISTE
Športno društvo Piran je ta v istem megle-
nem vikendu organiziralo tradicionalno, že 17. 
Spomladansko regato za optimiste. Regata je kot 
prva izbirna regata za reprezentanco štela za 
razred optimist, nastopili pa so tudi jadralci razre-
dov 29er in 420. 

Tako kot v Kopru vreme in veter nista bila naklo-
njena niti jadralcem v Piranskem zalivu. Petek 
in sobota sta bila tako namenjena čakanju na 
veter, ki pa ga je prinesla šele nedelja, ko so mladi 
optimisti odjadrali štiri plove. V konkurenci 74 
jadralcev je zmagala Mara Turin (JK Izola). Naš 
Taš Kolman je bil po štirih jadranjih, kolikor jih 
je bilo mogoče v slabih pogojih izpeljati osmi. Lin 
Pletikos pa je prvo izbirno regato končala na 17. 
mestu. Mladi Nejc Valenčič (kadet) je bil 39., Luka 
Lovrič je končal na 60. mestu z dvema prezgodnji-
ma štartoma.

POSADKI 470 POSPEŠENO TRENIRATA
Obe na novo sestavljeni posadki moškega olim-
pijskega dvoseda 470 v postavi: Mitja Mikulin 
in Jakob Božič ter Domen Vasič Stepančič in 
Klas Kaligarič pa sta pod strokovnim vodstvom 
trenerja Sandija Dekleve pričeli z rednimi in 
intenzivnimi treningi. Dekleva, ki je bil v paru 
z bratom Simonom, pred leti en najuspešnejših 
slovenskih jadralcev v tem razredu, je jadral-
ce že krepko namučil. Tako lahko upamo, da 
bomo že v prvih letošnjih regatah doživeli viden 
napredek. Bistvo pa je, da bosta skupaj treni-
rali dve posadki. Mitja Mikulin je bil skupaj s 
Sebastianom Prinčičem že naš olimpijsku up, 
a se jima lani žal ni izšlo. Upajmo, da bomo v 
času kvalifikacij za naslednje OI imeli v tem 
razredu dve dobro pripravljeni posadki in še več 
olimpijskih kandidatov kot smo jih imeli doslej.

Foto Dragan SinožičFoto Dragan Sinožič
Foto Dragan Sinožič

Foto Dragan Sinožič
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Vasilij se je oženil

V teku intenzivnih priprav na letošnje regate, 
si je Vasilij Žbogar odtrgal le nekaj dni in se 
v ožjem družinskem krogu v Izoli poročil s 
svojo izvoljenko Majo Bedalov. 

Prav strogo načrtovano delo, s katerim se z 
ekipo izbranih strokovnjakov in vrsto vrhun-
skih jadralcev, v španski Valenciji pripravlja 
na letošnja tekmovanja, ki so že del njegovih 
priprav na OI (2016), je razlog, da sta z Majo 
načrtovala »tiho poroko«, ki je našemu vrhun-
skemu tekmovalcu vzela le nekaj dni. Zato pa 
je pred povratkom v svojo novo delovno bazo, 
vsem prijateljem in klubskim članom, oblju-
bil pravo poročno fešto ob drugi priložnosti. 
Za sedaj pa se Vasilij zahvaljuje predvsem 
tistim, ki so mu omogočili, da je lahko zavihal 
rokave in zastavil delo za naslednje olimpijsko 
obdobje. 

Zlasti gre zahvala naslednjim pokroviteljem: 
Esimit Europa, Adriatic Slovenica, Luka Koper, 
Telekom Slovenije, Porsche Koper in Marina v 
Izoli ter donatorju: KDD Centralna klirinško 
depotna družba d.d.

OBČINA IZOLA

Fotografije: Dragan Sinožič


