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Plan za obdobje 2016-2017



Namen in cilji delovanja kluba
● negovanje in širjenje ljubiteljstva do jadranja in jadralnega športa;
● popularizirati ter razvijati množičnost in rekreativne oblike jadralnega športa 

ter življenja v naravi in na morju;
● dvig kakovosti dela, znanja, ter doseganje vrhunskih rezultatov na 

rekreativnem, tekmovalnem, strokovnem in organizacijskem področju;
● varovanje naravne in kulturne dediščine;
● širjenje ekološke ozaveščenosti;
● sodelovanje s sorodnimi klubi, društvi, zvezami, in združenji ter s strokovnimi 

organi, znanstvenimi in pedagoškimi institucijami.



Tradicionalni dogodki JK Odisej
Občni zbor - januar/februar

Otvoritveni plov - marec

Enodnevna regata na J/24  - 12. marec

Spomladanska regata / Poetovio Cup - 14.-17. april

Regata za prehodni pokal JK Odisej (monotip + open) - 24.- 27. september

Zaključni plov - november

Prednovoletno druženje - november/december



Cilji za obdobje 2016-2017
1. Pomladitev članstva v klubu

a. pritegniti več mladih na dogodke in članstvo 
b. vključiti več mlajših članov v aktivno delo v klubu
c. več povdarka na finančno cenejših jadralskih dogodkih (Mini-12, J-24, …)

2. Izboljšanje komunikacije
a. vzpostavitev novih komunikacijskih kanalov (Facebook, Google Photos…)
b. redna objava preko vseh komunikacijskih kanalov (e.pošta, Facebook…)

3. Vsaj en nov tip dogodka vsako leto 
a. povdarek na jadranju, vendar bomo odprti tudi za druge ideje

4. Dobro sodelovanje s četrtno skupnostjo Dravlje
a. zagotoviti prostore za nadaljne delo, ugotoviti možnosti za prenos sedeža
b. obveščanje o naših dogodkih v objavah ČŠ



Odbori za obdobje 2016-2017
IZVRŠNI ODBOR

Luka Renko - predsednik

Miro Krajnc - sekretar

Milan Grad

Dejan Volk

Zlatko Matič

Mojca Indihar Štemberger

Klemen Avsec

NADZORNI ODBOR

Janko Lah - predsednik

Darja Virant

Marko Pleteršek

DISCIPLINSKI ODBOR

Lado Brence - predsednik

Marko Dolanc

Silvo Pivk



Aktivno sodelovanje pri delu kluba
1. Udeležba na dogodkih - primarna dejavnost kluba

spremljanje objav in predlogi preko elektronske pošte jk.odisej@gmail.com
spletna stran - www.odisej.org in Facebook - www.facebook.com/jk.odisej  

2. Predstavitev kluba novim članom - zakaj bi se nekdo družil z nami 
pomoč pri izboljšanju komunikacije (novi mediji, IT znanja…)

3. Udeležba na sejah IO - seje so odprte in vedno so vabljeni vsi člani
prvo sredo v mesecu (razen julij/avgust) ob 18:00, ČS Dravlje 

4. Organizacija dogodkov - dobrodošle ideje in pomoč pri organizaciji
vsak dogodek ima vodjo dogodka in še kakšnega pomočnika

mailto:jk.odisej@gmail.com
http://www.odisej.org
http://www.facebook.com/jk.odisej


NOVO!



Povšečkaj!

Povabi prijatelje, 
ki jih jadranje 
zanima



Bodi obveščen 
o dogodkih!



Kaj lahko jaz naredim za JK Odisej?


