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Poročilo o delu kluba za leto 2017
Stanje članstva
V letu 2017 smo imeli 85 članov s plačano članarino, pridružilo se nam je 5 novih, 13 naših
članov pa se je verificiralo pri Jadralni zvezi Slovenije.

Jadralski dogodki JKO 2017:
Otvoritveni plov, Zadar, 16.-19. marec
Jadralsko sezono smo odprli z Otvoritvenim plovom, na katerega so se lahko udeleženci
individualno prijavili, potem pa so se organizirale posadke. Letos smo sestavili ekipe za 3
barke, ki so uživale v lepem spomladanskem jadranju med Zadrom, Zverincem, Ižem, Dugim
otokom, Žutom in Biogradom.
Poročilo je pripravil Zlatko Matič.
14. regata J/24, Izola, 1. april
Tradicionalno regato J/24 smo tokrat organizirali v začetku aprila. Regate se je udeležilo 8
posadk (od tega dve posadki iz drugih klubov). Izvedeni so bili 4 plovi. Na koncu je zmago
ponovno slavil Boštjan Podobnik. Ker se flota J/24 prodaja, je bila verjetno to naša zadnja
regata na teh barkah.
Poročilo je pripravil Dejan Volk, vodja dogodka.
23. spomladanska regata , Biograd, 6.-9. april
Našo Spomladansko regato zdaj že nekaj let izvajamo v okviru Poetovio Cup (Ptujčanka).
Tako se je tudi letos 6 posadk JK Odisej udeležilo te regate - tri na First 35, dve na B40 in
ena na Elan 33. Marko Marinček je s svojo posadko osvojil odlično 2. mesto v svojem
razredu in zmagal tudi v razvrstitvi JK Odisej. Srečko Škrlec pa je zmagal po handikepu v
razredu B40.
Poročilo je pripravil Boštjan Podobnik, vodja dogodka s pomočjo Zlata Matiča.
Zglisiraj s Seascape 18, Izola, 6. maj
V letošnjem letu smo organizirali kar nekaj jadralnih treningov, tokrat na jadrnicah Seascape
18. Zbralo se nas je 11, s pomočjo inštruktorja Štefana Žune smo lahko spoznavali specifiko
jadranja na teh športnih jadrnicah. Nekateri udeleženci so se kasneje udeležili tudi nekaj
regat v okviru Monocup pokala, kjer jadra precej vrhunskih slovenskih jadralcev.
Poročilo je pripravil Luka Renko, vodja dogodka.

Spomladanski družabni plov, Pula-Susak-Lošinj, 18.-21. maj
Tudi letos smo organizirali Družabni plov v Istri, ki so se ga udeležile 3 lastniške barke.
Udeleženci so raziskovali Unije, Susak in Lošinj v lepem pomladnem vremenu.
Poročilo je pripravil Marko Pleteršek, vodja dogodka
Zajadraj z nami - Mini 12, Kočevje, 27. maj
Za začetnike smo pripravili trening jadranja na jadrnicah Mini-12 v Kočevju. Zbralo se je 18
udeležencev, ki so z navodili izkušenih jadralcev osvojili osnove jadranja na teh zanimivih
enosedih. Ker je bilo vetra precej, so bile občasno potrebne celo krajšave jadra.
Poročilo je pripravil Andrej Gogala, vodja dogodka.
Zajadraj z nami - J/24, Izola, 11. junij
Spoznavanje jadranja za začetnike smo organizirali tudi na jadrnicah J/24. Zbralo se je 21
udeležencev, ki smo jih porazdelili na 6 jadrnic. Vsako od posadk je vodil izkušen skiper JK
Odisej. V idealnih razmerah smo jadrali od Izole do Portoroža in nazaj ter osvojili osnovne
veščine in upamo, da jih bodo udeleženci uporabili v novih dogodkih.
Poročilo je pripravil Dejan Volk, vodja dogodka.
26. regata za prehodni pokal JK Odisej, Tkon, 23.-26. september
Tradicionalne regate za prehodni pokal se je letos udeležilo 11 posadk z 69 udeleženci, v
družabnem delu dogodka pa je sodelovalo še 6 jadrnic (s 23 jadralci). Monotip flota je bila
tokrat prvič na barkah Bavaria Cruiser 40. Letos smo ponovili trening plov “za pršut” v soboto
in imeli dodaten spoznavni večer v ponedeljek. Prehodni pokal iz lanske regate je ubranil
Luka Renko, v razredu Open pa je ponovno zmagal Srečko Škrlec.
Poročilo je pripravil Luka Renko, vodja dogodka.
Slovenska jadralska liga, Izola, oktober/november
Na novi floti športnih jadrnic Fareast 28R je bila organizirana Slovenska jadralska liga za leto
2017/2018, ki vključuje 6 regat. Štirje skiperji JK Odisej so se odločili, da bodo prevzeli
vodenje posadk na treningih in posameznih regatah in skupno prijavili udeležbo s strani
našega kluba.
Poročilo s prve regate je pripravil skiper Dejan Volk.
Poročilo z druge regate je pripravil skiper Boštjan Podobnik.
Zaključni plov, Zadar, 9.-12. november
Jadralsko sezono smo zaokrožili z Zaključnim plovom, ki je bil letos izveden le na eni, a
imenitni jadrnici Sun Odyssey 54 DS. Tokrat smo obiskali Zadar, Žut in Dugi otok.
Poročilo je pripravil Zlatko Matič.
Udeležba članov JK Odisej na drugih regatah v 2017
● Pokal Slovenije: Ela Leskovšek, Marko Marinček
● Seascape 18 Monocup: Štefan Žuna, Boštjan Podobnik, Elvis Štemberger, Luka
Renko
● 49. Barcolana 2017, Trst: Luka Renko z ekipo IO JK Odisej

Drugi dogodki v letu 2017:
Občni zbor, 16. februar
Letošnjega občnega zbora se je udeležilo 36 članov kluba, potek zbora pa je vodil Elvis
Štemberger. Poleg poročil in plana dogodkov za naslednje leto smo člani tokrat sprejeli nov
sistem popusta pri članarini, ki se bo upošteval v letu 2018.
Po uradnem delu je sledilo zanimivo predavanje naših članov Andreja Kosca in Alenke
Babič, ki sta s svojo barko jadrala po Sredozemlju.
Poročilo je pripravil Miro Kranjc.
Predavanja: Trimanje jader, marec/april
Klub je povabil Dušana Ušeničnika iz Karpo Team jadralne ekipe. Pojasnil nam je, kako
učinkovito trimati jadra. Zelo zanimivega predavanja v dveh delih se je udeležilo preko 40
udeležencev.
Poročilo je pripravil Luka Renko.
Predstavitev na dnevu četrtne skupnosti LJ-Dravlje, 28. maj
Janko Lah in Miro Krajnc sta predstavila naš klub na dnevu ČS LJ-Dravlje.
Poročilo je pripravil Miro Kranjc.
Prednovoletno druženje, Ljubljana, 25. november
Prednovoletno srečanje je bilo organizirano v gostišču Via Bona v Ljubljani. 39 udeležencev,
članov in prijateljev kluba, se je družilo ob večerji in plesu.
Poročilo je pripravil vodja dogodka Miro Kranjc.
Redne seje JK Odisej
V letu 2017 smo imeli 9 rednih sej organov kluba. Vse so bile sklepčne in se jih je poleg
članov izvršnega, nadzornega in disciplinskega odbora občasno udeležilo še nekaj članov
kluba.
Zapisniki vseh sej so objavljeni na spletni strani.
Razpis volitev za obdobje 2018-2019
Ker bo trenutnim organom kluba potekel dvoletni mandat, je IO kluba razpisal volitve v
organe kluba, ki bodo potekale na rednem občnem zboru kluba 14.2.2018.

Komunikacija
Facebook stran
Na Facebooku (www.facebook.com/jk.odisej) nas trenutno spremlja 191 ljudi (51 več kot
lani). Letos smo nekaj dogodkov tudi oglaševali preko Facebooka in s tem pridobili nekaj
novih udeležencev za naše dogodke.

Zaključek
V letu 2017 smo uspešno izvedli večino načrtovanih dogodkov, predvsem pa smo veseli, da
smo s treningi jadranja (Mini-12, J/24, Seascape 18) privabili nekaj novih udeležencev in da
smo s sodelovanjem v Slovenski jadralski ligi dodali zahtevnost in zagon regatnemu jadranju
v klubu. Zaradi vremena je odpadla le regata Mini-12, ki pa jo vsekakor priredimo letos.

Ljubljana, 10.1.2018
Luka Renko
predsednik JK Odisej

