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JADRALNI KLUB ODISEJ
Stegne 21, 1000 Ljubljana, Slovenija
Epošta: jk.odisej@gmail.com Splet: www.odisej.org
Facebook: fb.me/jk.odisej facebook.com/groups/jk.odisej
Transakcijski račun: SI56 6100 0002 0943 326

Poročilo o delu kluba za leto 2018
Stanje članstva
V letu 2018 smo imeli 98 članov s plačano članarino, pridružilo se nam je 17 novih, 15 naših
članov pa se je verificiralo pri Jadralni zvezi Slovenije.

Jadralni dogodki JKO 2018:
Otvoritveni plov, Trogir, 21.25. marec
Letos smo za akvatorij izbrali južno Dalmacijo zato se je letos prijavilo kar 40 udeležencev, ki
so se organizirali v 5 posadk. Obiskali smo Vis, Hvar, Paklinske otoke, Šolto in uživali v
gurmanskih užitkih v Pojodi na Visu.
Poročilo je pripravil Zlatko Matič, vodja dogodka Milan Grad.
Seascape Training Camp, Izola, 23.24. marec
Naše člane smo pozvali na udeležbo na Seascape Training Campu, ki ga je vodil Dejan
Presen, trenutno naš najboljši jadralec v match race. Treninga se je udeležilo 8 udeležencev.
Poročilo je pripravila Saša Javorič, vodja dogodka.
1. regata Fareast 28R, Izola, 8. april
Tradicionalno regato J/24 smo letos nadomestili z regato na jadrnicah Fareast 28R. Regate
se je udeležilo 31 jadralcev v 6 posadkah (od tega ena iz JK Merkur Idrija). Izvedeni so bili 3
plovi. Na koncu je zmago slavil Boštjan Podobnik.
Poročilo je pripravil Ivan Žilič, vodja dogodka.
24. pomladanska regata, Biograd, 12.15. april
Našo pomladansko 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. Boštjan Podobnik je s svojo posadko zmagal v svojem razredu, osvojil
prehodni pokal Poetovio Cup in zmagal tudi v razvrstitvi JK Odisej.
Poročilo je pripravil Boštjan Podobnik, vodja dogodka.
Slovenska jadralna liga 2017/2019, Izola, marec/april/maj
Na novi floti športnih jadrnic Fareast 28R smo spomladi opravili še preostale 4 regate v
sezoni in zaključili na skupno 10. mestu (od 12 posadk). Glede na konkurenco in menjave
ekipe je to kar realen rezultat, ki pa ga nameravamo izboljšati v naslednji sezoni.
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3. regato je vodil skiper Boštjan Podobnik.
Poročilo z 4. regate je pripravil Dejan Volk, skiper Luka Renko.
Poročilo s 5. regate je pripravila Saša Javorič, skiper Elvis Štemberger.
Poročilo s 6. regate (finalne) je pripravil Dejan Volk, skiper Luka Renko.
Zajadraj z nami  J/24, Izola, 13. maj
Spoznavanje jadranja za začetnike smo ponovno organizirali na jadrnicah J/24. Zbralo se je
25 udeležencev, ki smo jih razdelili na 6 jadrnic. Štiri jadrnice so vodili izkušeni skiperji JK
Odisej, dve pa sta samostojno vodila skiperja začetnika.
Poročilo je pripravil Miro Kranjc, vodja dogodka.
Pomladanski družabni plov, PulaCres, 17.20. maj
Tudi letos smo organizirali Družabni plov v Istri, ki so se ga udeležile 3 lastniške barke (še
ena pa nas je spremljala na transferju do Pule). Udeleženci so raziskovali Pulo in Cres v
lepem pomladnem vremenu.
Poročilo je pripravil Zlatko Matič, vodja dogodka Marko Pleteršek.
Zajadraj z nami  Mini 12, Kočevje, 26. maj
Za začetnike smo tudi letos pripravili trening jadranja na jadrnicah Mini12 v Kočevju. Zbralo
se je 11 začetnikov, ki so z navodili 4 izkušenih jadralcev osvojili osnove jadranja. Vreme je
bilo začetnikom zelo naklonjeno, na trenutke je bilo vetra celo premalo.
Poročilo je pripravil Andrej Gogala, vodja dogodka.
Regata Mini 12, Kočevje, 9. september
Ker smo lani morali regato večkrat prestaviti in na koncu odpovedati, smo bili veseli, da smo
našo tradicionalno regato na Mini12 izvedli. Regate se je udeležilo 12 jadralcev. Na koncu je
zmagal Milan Grad (z enakim številom točk kot drugo in tretjeuvrščeni).
Poročilo je pripravil Andrej Gogala, vodja dogodka.
27. regata za prehodni pokal JK Odisej, Iž, 23.26. september
Tradicionalne regate za prehodni pokal se je letos udeležilo 14 posadk z 86 udeleženci, v
družabnem delu dogodka pa so sodelovale še 4 jadrnice (s 16 jadralci). Prehodni pokal je
osvojil Milan Grad, v razredu Open pa je ponovno zmagal Srečko Škrlec. Na Ižu smo
obeležili tudi 30. obletnico nastanka kluba.
Poročilo je pripravil Zlatko Matič, vodja dogodka Luka Renko.
Gustozi đir, Zadar, 11.14. oktober
Jadranje in dobra hrana  to je cilj Gustozi đir jadranja, ki so se ga letos udeležili 4 jadralci.
Poročilo je pripravil Zlatko Matič, vodja dogodka.
Slovenska jadralna liga 2018/2019, Izola, november/december
Trije skiperji JK Odisej smo se odločili, da tudi v novo sezono nadaljujemo z SJL in se
skupno prijavili udeležbo s strani našega kluba. Letos smo opravili nekaj treningov in dve
regati, preostale 4 regate pa bodo pomladi 2019.
Poročilo s 1. regate je pripravil skiper Elvis Štemberger.
Poročilo z 2. regate je pripravil skiper Dejan Volk.
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Zaključni plov, Zadar, 8.11. november
Jadralno sezono smo zaokrožili z Zaključnim plovom, ki je bil letos izveden na eni barki z 10
udeleženci. Tokrat smo obiskali Murter, Vodice, Prvič, Šibenik, Skradin.
Poročilo je pripravil Zlatko Matič, vodja dogodka Milan Grad.
Udeležba članov JK Odisej na drugih regatah v 2018:
● Ankaranska regata: Darko Mislej, Luka Renko
● Pokal Slovenije: Samo Gabrijelčič, Marko Marinček
● Seascape regate: Štefan Žuna, Boštjan Podobnik, Renata Kišek, Saša Javorič
● Lošinjska regata: Marko Pleteršek
● Regata Konjičanka: Elvis Štemberger
● Diplomatska regata: Ela Leskovšek, Luka Renko
● Regata Barcolana: Luka Renko, Marko Marinček, Samo Gabrijelčič
● Martinova regata: Darko Mislej
● Regata Jabuka: Luka Renko, Saša Javorič
● Predbožično jadranje: Luka Renko

Drugi dogodki v letu 2018:
Občni zbor, 14. februar
Letošnjega občnega zbora se je udeležilo 34 članov kluba, potek zbora pa je vodil Ivo
Štrubelj. Staro vodstvo je poročalo o delu v preteklem letu, potem pa je občni zbor razrešil
stare organe kluba in izvolil nove za obdobje 20182019. Občni zbor je sprejel koledar
dogodkov in finančni načrt za leto 2018. Po uradnem delu je sledilo zanimivo predavanje
našega člana Marka Dolanca o jadranju in potovanju po Kubi.
Poročilo je pripravil Luka Renko.
Astronomski center Reka, 24. februar
Po nekaj letih smo se ponovno odločili, da obiščemo Astronomski center Reka in izkoristimo
obisk tudi za sprehod ob obali Opatije v zimskem času. Izleta se je udeležilo preko 20
udeležencev.
Poročilo je pripravil Zlatko Matič, vodja dogodka.
Seminar: Jadralna regatna pravila 20172020, 28. marec
Klub je povabil Zvonka Hočevarja, mednarodnega regatnega sodnika, da nam pripravi
seminar o regatnih pravilih. 30 udeležencev je lahko še enkrat obnovilo znanje definicij,
pravil in praktičnih primerov iz preteklih regat. Zvonko je tudi pripravil obsežno gradivo, ki je
objavljeno na naši spletni strani.
Poročilo je pripravil Luka Renko.
Predavanje o osnovah jadranja, 9. maj
Za udeležence začetniških jadranj na J/24 in Mini12 smo letos organizirali tudi predavanje o
osnovah jadranja, ki ga je vodil Luka Renko. Predavanja se je udeležilo približno 20
udeležencev, odzivi so bili zelo pozitivni, tako da bomo z podobnimi predavanji nadaljevali
tudi v prihodnosti.
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Predstavitev na dnevu četrtne skupnosti LJDravlje, 25. maj
Ivan Žilič je predstavil naš klub na dnevu ČS LJDravlje.
Predstavitev podjetju LPKF, Naklo, 17. september
Milan Grad in Boštjan Podobnik sta predstavila delovanje JK Odisej in osnove varnosti in
jadralnih pravil za udeležence iz podjetja LPKF, ki so se letos z dvema posadkama udeležili
naše regate za prehodni pokal.
Poročilo je pripravil Boštjan Podobnik.
Prednovoletno druženje, Ljubljana, 4. december
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 2018 smo imeli 10 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.

Komunikacija
Facebook stran in skupina
Na Facebooku (www.facebook.com/jk.odisej) nas trenutno spremlja 271 ljudi (80 več kot
lani). Ker imajo objave omejen doseg smo naredili še Facebook skupino JK Odisej v katero
lahko vsak udeleženec objavi svoje jadralne dogodivščine. Trenutno ima skupina 75 članov.
Epoštni seznami (Google Groups)
Odprli smo naslednje sezname za epošto, kjer se lažje obveščamo:
 jkoskiperji  aktivni skiperji JK Odisej
 jkomornarji  baza mornarjev JKO  jadralci, ki bi se radi pridružili kakšni ekipi
 jkosjl  jadralci JKO, ki sodelujejo na Slovenski jadralski ligi
 jkoweb  administratorji spletnih strani JKO

Zaključek
V letu 2018 smo uspešno izvedli vse načrtovane dogodke, predvsem pa smo veseli, da smo
s treningi jadranja (Mini12, J/24, Seascape 18) privabili nekaj novih udeležencev in da smo
s sodelovanjem v Slovenski jadralni ligi dodali zahtevnost in zagon regatnemu jadranju v
klubu.
Ljubljana, 14.1.2019
Luka Renko
predsednik JK Odisej
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