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Poročilo o delu kluba za leto 2016 

Stanje članstva 
V letu 2016 smo imeli 90 članov s plačano članarino. V tem letu se nam je pridružilo 11 
novih, 14 naših članov pa se je verificiralo pri Jadralni zvezi Slovenije. 

Jadralski dogodki 2016 
Otvoritveni plov, Zadar, 17.-20. marec 
Jadralsko sezono odpremo z otvoritvenim plovom, kjer se lahko udeleženci individualno 
prijavijo, potem pa se organizirajo posadke. Letos smo sestavili ekipe za 3 barke, ki so 
uživale v lepem spomladanskem jadranju med Zadrom, Tribunjem in Murterjem. 
Poročilo je pripravil Zlatko Matič. 
 
13. regata J/24, Izola, 19. marec 
Prvi termin za regato J/24 je odpihnila burja, nato pa je alternativni termin postregel z 
idealnimi pogoji za jadranje. Regate se je udeležilo 7 posadk, ki so odpeljale 4 plove. Na 
koncu je zmago slavil Boštjan Podobnik. 
Poročilo je pripravil Miro Kranjc. 
 
22. spomladanska regata , Biograd, 14.-17. april 
Našo spomladansko regato zdaj že nekaj let izvajamo v okviru Poetovio Cup (Ptujčanka). 
Tako se je tudi letos 5 posadk JK Odisej udeležilo te regate - štiri na First 35 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. 
Poročilo je pripravil Boštjan Podobnik, vodja dogodka. 
 
Pomladni družabni plov, Pula-Susak-Lošinj, 2.-5. junij 
Tudi letos smo organizirali pomladanski družabni plov v Istri, ki so se ga udeležile 3 lastniške 
barke. Udeleženci so raziskovali Susak, Lošinj in Ilovik v lepem pomladnem vremenu. 
Poročilo je pripravil Marko Pleteršek. 
 
Regata Mini-12, Kočevje, 11. september 
Ponovno smo izvedli regato na Mini-12, tokrat na Kočevskem jezeru. JK Kočevje nam je 
zagotovil 8 enakih bark. Regate se je udeležilo kar 18 jadralcev, od začetnikov do izkušenih. 
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Regata je bila organizirana v treh skupinah, na koncu pa je v finalu zmagal Boštjan 
Podobnik. 
Poročilo je pripravil Andrej Gogala, vodja dogodka.  
 
25.regata za prehodni pokal JK Odisej, Tkon, 24.-27. september 
Tradicionalne regate za prehodni pokal se je letos udeležilo 9 posadk s 45 udeleženci. 
Monotip flota je bila tokrat verjetno zadnjič na barkah Vector 361. Letos smo uspeli že v 
soboto po prevzemu bark organizirati trening plov za vse posadke, kar je bilo zelo dobro 
sprejeto. Prehodni pokal je osvojil Luka Renko, v razredu Open pa je zmagal Srečko Škrlec.  
Poročilo je pripravil Ivan Žilič, vodja dogodka. 
 
Udeležba članov JK Odisej na drugih regatah v 2016 

● Konjičanka: Boštjan Podobnik 
● Pokal Slovenije: Ela Leskovšek in Srečko Škrlec 
● Seascape 18 Monocup: Štefan Žuna 
● Barcolana, Trst: Luka Renko z ekipo IO JK Odisej 
● Predbožično jadranje: Srečko Škrlec 

Ostali dogodki 
Občni zbor, 2. februar 
Letošnji občni zbor smo začeli s predavanjem našega člana Draga Rutarja o jadranju po 
Francoski Polineziji. Po predavanju se je začel uradni del zbora, na katerem je prisostvovalo 
39 članov in 12 gostov. Najprej je staro vodstvo kluba predstavilo delo kluba v letu 2015, 
sledile so volitve novih organov kluba, po volitvah pa je novi predsednik predstavil načrte za 
prihodnji dve leti. Poročilo je pripravil predsedujoči zbora, Zlatko Matič. 
 
Priprave za izpit za voditelja čolna, november/december 
V novembru smo izvedli priprave za izpit za voditelja čolna. Priprav se je udeležilo 6 
tečajnikov, od tega kar nekaj podmladka (otrok naših članov), tako da verjamemo, da se bo 
kateri od njih tudi v bodoče udeleževal naših dogodkov. V januarju se bodo udeležili izpita pri 
Upravi za pomorstvo v Ljubljani. 
 
Predstavitev JK Odisej v okviru Zelene prestolnice Evrope, 11. november 
Klub se je odzval na povabilo četrtne skupnosti Dravlje, da sodelujemo s predstavitvijo kluba 
v okviru Zelene prestolnice Evrope. Predstavitev je bila v zabojniku pred mestno hišo v 
Ljubljani, žal pa je bila udeležba slaba zaradi izredno slabega vremena (naliv). 
 
Prednovoletno druženje, Ljubljana, 25. november  
Prednovoletno srečanje je bio organizirano v gostišču Livada v Ljubljani. 49 udeležencev, 
članov in simpatizerjev kluba se je družilo ob večerji, plesu in hudomušnem kvizu. 
Poročilo je pripravil vodja dogodka Miro Kranjc. 
 
Redne seje JK Odisej 
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V letu 2016 smo imeli 10 rednih sej organov kluba. Vse seje so bile sklepčne in se jih je 
občasno poleg članov izvršnega, nadzornega in disciplinskega odbora udeleževalo še nekaj 
članov kluba. 
Zapisniki vseh sej so objavljeni na spletni strani. 

Komunikacija 
Facebook stran 
V letošnjem letu smo poleg komunikacije preko e-pošte (jk.odisej@gmail.com) in spletne 
strani (www.odisej.org) začeli uporabljati Facebook (www.facebook.com/jk.odisej). 
Na Facebooku nas trenutno spremlja 140 ljudi, nekatere naše objave pa so prek aktivnosti 
dosegle celo preko 600 ljudi.  
Facebook prinaša največ prednosti pri takojšni komunikaciji z dogodkov, tako da se bomo 
potrudili v naslednjem letu to še bolj izkoristiti. 
  
Arhiv rezultatov preteklih regat  
V letošnjem letu smo tudi uredili evidenco vseh rezultatov na preteklih tradicionalnih regatah 
JK Odisej: 

● Jesenska regata - za prehodni pokal JK Odisej 
● Pomladanska regata 
● Regata J/24 

Tukaj je potrebno posebej pohvaliti našega komodorja Srečka Škrleca, ki ima obsežno 
evidenco preteklih regat. Le to smo uporabili kot osnovo za arhiv. V bodoče pa je potrebno 
zagotoviti, da se podatki zbirajo sproti po posameznih dogodkih. 
 
Foto arhiv 
Za vse tekoče dogodke se foto arhiv sestavlja na Google Photos. Fotografije se sproti 
objavljajo tudi na Facebook albumih.  
Želja je, da bi arhiv dopolnili s starejšimi fotografijami - trenutno imamo že lepo kolekcijo, ki 
jo je prispeval Srečko Škrlec. 

Zaključek 
V letu 2016 smo uspešno izvedli večino načrtovanih dogodkov. Nekateri so bili odpovedani 
zaradi vremenskih razlogov (Zajadraj na Mini-12, Zaključni plov), za nekatere pa ni bilo 
dovolj zanimanja pri drugih klubih (SloCup).  

 
 

Ljubljana, 11.1.2017 
 
Luka Renko 
predsednik JK Odisej 
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