
Jadralni klub Loka Loka Timing 

 

Jadranje na vodi je v Škofji Loki, predvsem mestu smučanja in športov z žogo, šport, ki nima 

dolge tradicije, v dvajsetih letih organiziranega dela pa je postal vzorno organiziran športni 

kolektiv in eden najuspešnejših jadralnih klubov v Sloveniji. O njegovih izrednih uspehih 

veliko pove že podatek, da je loška posadka z  Goranom Djordjevičem za krmilom leta  2019 

zmagala na najbolj prestižni  regati  na vzhodnem Jadranu, na   hrvaški regati Jabuka.                                                                                                                                         

Jadralni klub Loka Timing z večino ustanovnih članov – Janez Zajc, Gorazd Krajnik, Tomaž 

Lunder, Miloš Četrtič, Goran Djordjevič, Alojz Zupančič,  Frenk Pintar – izhaja iz 

časomerilskega kluba Lokatiming, ki že od sedemdesetih let dalje opravlja meritve časov na 

smučarskih in drugih tekmah. Nekateri časomerilci so bili namreč tudi ljubiteljski jadralci in 

leta 2001 so ustanovili jadralno sekcijo Loka Timing. Njen prvi predsednik  je postal Janez 

Zajc. Sekcija se je razvijala in rasle so tudi tekmovalne ambicije članov, ki so se udeleževali 

regat na Jadranu in na jezerih. Leta 2007 se je jadralna sekcija reorganizirala kot samostojen 

jadralni klub Loka Timing, njegovo članstvo pa se je od 19 članov sekcije v letu 2001 do leta 

2020 povečalo na 75 članic in članov. Jadralni klub so vodili Janez Zajc (2001-2004), Gorazd 

Krajnik (2005-2008), Miran Zupančič (2009- 2012), Goran Djordjevič (2013-2016), Dušan 

Ušeničnik (2017-2020) in Marko Murn, ki je predsednik kluba od leta 2021 dalje. Delo 

tajnika kluba že vsa leta opravlja Franc Ziherl, medtem ko za klubsko blagajno in 

organizacijo številnih dogodkov vsa ta leta skrbi Miloš Četrtič. Jadralni klub upravljajo člani, 

ki so dobri prijatelji, ob tem pa na morju pod jadri profesionalci, zato tudi uspehi niso 

nepričakovani. Tekmovalnost dopolnjujejo s treningi in precizno pripravo na vsako regato, s 

čimer dosegajo odlične uvrstitve v tekmah z izkušenimi slovenskimi, hrvaškimi in ostalimi 

jadralci.           

 

Največji uspehi članov jadralnega kluba Loka Timing: 

Goran Djordjevič                                                                                                                                                              

- 2013 prva zmaga na regati ONE SAIL CUP                                                                                                             

- 2015 zmaga na DIPLOMATSKI REGATI Izola                                                                                                               

- 2017 in 2018 zmaga na regati IMPRESSION SAILING WEEK (ISW) v Biogradu na moru                                                                

- 2018 zmaga na ISTARSKI REGATI (Umag-Rovinj-Pula)                                                                                                                                              

- 2019 in 2020  zmaga v Slovenskem pokalu, državni prvak po ORC                                                                       

- 2019 zmaga v klasi potovalnih bark na BARCOLANI z 2500 jadrnicami največji regati na 

svetu,  

- 2019 absolutni zmagovalec regate JABUKA (Vodice-Jabuka-Vodice) 

                                               

Dušan Ušeničnik                                                                                                                                                         

- 2012 zmaga v ORC na VIŠKI REGATI                                                                                                                                     

- 2011, 2012, 2016 zmaga v regati IMPRESSION SAILING WEEK v Biogradu na moru                                                               

-2010, 2011, 2015 zmagovalec v monotip klasi na regati v Šibeniku                                                                              

- 2014, 2015, 2016, 2017, 2019 zmaga na NCP regati v Šibeniku                                                          

- 2018 zmaga na regati JABUKA po razvrstitvi ORC                                                                         

- 2021 zmaga na najdaljši jadranski regati 1000 OTOKOV (Reka-Dubrovnik-Reka)  



 

Staš Mlakar                                                                                                                                                                                 

- 2008, 2013, 2014, 2016 do 2020, državni prvak v Mini12                                                                                                   

- 2018 zmagovalec regat za pokal kočevskega medveda                                                                                        

- 2018, 2019 zmagovalec  Pokala 4 jezer 

 

Dan Poljšak                                                                                                                                                                              

- 2007 zmagovalec do 12 let v razredu Optimist                                                                                                                 

- 2008 do 2010 državni prvak v razredu Optimist                                                                                                                       

- 2008 zmagovalec Pokal Touring Castiglione del Lago  

 

Jadralni klub Loka Timing že od leta 2002 dalje vsako leto pripravi družinsko klubsko regato, 

ki se je udeleži 10 do 16 jadrnic s posadkami kluba, družinskimi člani in prijatelji. Teh regat 

se je doslej udeležilo že več kot 500 ljubiteljev jadranja iz Škofje Loke in okolice.  

Klub že od začetka obstoja vsako leto pripravi tudi klubsko regato na jadrnicah Mini12. 

Pomerijo se na Bohinjskem jezeru. 

Športna zveza Škofja Loka je Jadralnemu klubu Loka Timing  za  športne uspehe podelila  

priznanja:                                                                                                                                      

- 2010 JK Loka Timing  bronasto priznanje                                                                                                               

- 2015  Janez Zajc in Franci Ziherl  bronasto priznanje                                                                                                     

- 2017 Miloš Četrtič in Goran Djordjevič  bronasto priznanje                                                                                       

- 2018 Gorazd  Krajnik bronasto priznanje                                                                                                                        

- 2019 Staš Mlakar bronasto priznanje, Goran Djordjevič majolika za dosežke v športu                   

- 2021 Miloš Četrtič in  Jadralni klub Loka Timing, srebrna plaketa  

Jadralni klub Loka Timing  v letu 2021 praznuje dvajset let  uspešnega  dela in ob tej 

priložnosti  so izdali zbornik, ki  odlično  povzame  delovanje in uspehe  loških jadralcev, ob 

tem pa v zborniku beremo zelo zanimiv prispevek o Ločanih, ki so svoje življenje namenili 

pomorstvu. Zbornik je priložen v gradivih muzeja za šport, v poglavju o publikacijah.   

Povzeto po zborniku 20 let Jadralnega kluba Loka Timing, september 2021;                          

Marjan Luževič, Odbor za muzej športa, 2021 

  

                          

V družbi z Oliverjem Dragojevićem v Vodicah 2001                Gorazd Krajnik 



 

     

Goran Djordjevič              Zmagovalna posadka na regati  Jabuka 2019   

 

 

                                                      

Dušan Ušeničnik                               Staš Mlakar                                 Dan Poljšak  


