ZAPISNIK
5. razširjene seje UO JK Loka Timing, 24. 10. 2022 ob 20. uri
v gostilni Pri Starman

Prisotni: Marko Murn, Zvonka Košir, Franci Ziherl (Fudge), Marko Oblak, Miloš Četrtič, Goran
Djordjevič, Gorazd Krajnik (Cic), Oton Hafner, Luka Zajc, Janez Zajc, Leon Tušar, Staš Mlakar, Manja
Paušič, Saša Šinkovec, Aleš Hafner, Dušan Ušeničnik
Odsotni: Stojan Vodopivec, Maks Vrečko
Sejo vodil: predsednik Marko Murn
Dnevni red:
1. Pregled uspehov na regatah letošnjega leta (Stojan Vodopivec)
2. Program JK LT:
a) realizacija - Zvonka
b) vinska ekskurzija, predavanja ob sredah – Marko M.
c) plan 2023 – Marko M., Fudge, vsi
3. Finančni pregled (Marko Oblak)
4. Članstvo (stanje članov, vpis novih kandidatov za člane- Zvonka)
5. Regalije
a) stanje letošnjih bunde-Zvonka
b) ideje za 2023-vsi
6. Razdelitev klubskih zalog - kako in kdaj?
a) ostanki starih rekvizitov-Miloš popis ali prinese s seboj
b) fotografije z razstave-Oblak prinese s seboj
c) zborniki, popis koliko še na zalogi- (Luka+Cic+Zvonka)
Ad 1) PREGLED USPEHOV NA REGATAH LETOŠNJEGA LETA
Zaradi opravičene odsotnosti (covid) predsednika tekmovalne komisije Stojana Vodopivca poročilo ni
bilo podano in se ta točka prestavi na naslednjo sejo UO.
Zvonka ob tej priliki prosi vse udeležence regat, da njo in Stojana sproti seznanjajo o udeležbah,
doseženih rezultatih in pošljejo ob tem še kakšno fotografijo za objavo na spletni strani kluba in Fb.

Ad 2) PROGRAM JK LT 2022
a) Realizacija
Zvonka je člane informirala, da je program aktivnosti za leto 2022 v pretežni meri realiziran.
Zaradi premajhnega števila prijav za tečaj VHF GMDSS in tečaj za voditelja čolnov (5 prijav za tečaj
VHF GMDSS in 2 za voditelja čolnov), ki sta bila predvidena v marcu, teh dveh tečajev nismo izvedli v
organizaciji našega kluba, ampak je Fudge kandidate napotil direktno na izvajalca tečaja. Fudge bo do
naslednje seje UO preveril koliko prijavljenih članov se je udeležilo teh tečajev.
Zvonka nadalje pojasni, da je bila Uskršnja regata, ki je bila predvidena v aprilu odpovedana. V maju ni
bil izveden tečaj Praktične uporabe rešilnih jopičev in splava (Maks Vrečko), ki je bil predviden na Bledu
in ga bomo skušali izvesti najkasneje na Družinski regati 2023, prav tako se nihče ni mogel udeležiti
regate v maju Tko prije na Unije, regate Tivoli Mandrač cup, predvidene v juniju v Puli, Ližnjanske regate
v juliju, regate Istra pod jedrima predvidene septembra v Puli in Viške regate v oktobru.
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Dodatno so se Miran Zupančič, Janez Zajc in Stojan Vodopivec kot prostovoljni skiperji udeležili
dobrodelnega jadranja Mirno more, ki je bilo v septembru v okolici Trogirja in Kaštele.
V oktobru se je ekipa Elaye (Dušan) udeležila Prekmurke in dosegla 1. mesto.
Največji dogodek letošnje jeseni pa je udeležba ekipe Karpo (Maks Vrečko) na regati Rolex Middle Sea
Race, ki se je začela 22.10.2022 na Malti, Na štartu je naše jadralce navdušeno podprla skupina 35
navijačev našega kluba in družinskih članov, kar so opazno objavili tudi TV mediji regate.
Do konca leta je predvidenih še kar nekaj aktivnosti: v oktobru Arena cup v Puli in Round Long Island
Race, v novembru Regata Jabuka in izlet v vinsko pokrajino ter v decembru še 2 regati, Kornati Railly ter
Regata Krstaša v Šibeniku in jadranje po Karibih.
b) Vinska ekskurzija, predavanja ob sredah
Marko Murn je na kratko predstavil program letošnje prednovoletne Vinske ekskurzije v Vipavsko
dolino, ki bo 26.11.2022. Dogovorili smo se, da je cena za člane 45 EUR in nečlane 70 EUR. Zvonka
pošlje 25.10.2022 vabilo s programom vsem članom in »kandidatom« za članstvo.
Naslednje srečanje članov kluba v gostilni Pri Godču bo drugo sredo v novembru, 9.11.2022.
Predavanje bo imel kapitan dolge plovbe Miro Hafner na temo primerjave plovbe na ladjah čezoceankah
z jadranjem na jadrnicah.
Na srečanju prvo sredo v decembru, 7.12.2022 bomo zaprosili našega člana Vrečko Maksa, da nam
bo predstavil udeležbo na regati Rolex Middle Sea Race na Malti, na srečanju v januarju 2023 pa nam
bo Marko Murn predstavil peneča vina.
c) Plan 2023
Podanih je bilo nekaj predlogov za plan aktivnosti 2023:
- Enotedensko flotno jadranje 13.5.2023 s Sicilije po Liparski (Eolskih) otokih, ki ga bo organiziral
Marko Murn. Predlagali smo, da bi vsaka že ustaljena ekipa na barko povabila še 1-2 člana
kluba.
- Dobrodelna akcija, npr. predstavitev jadranja na osnovni ali srednji šoli za učence in dijake.
Vsi člani kluba naj čimprej, vsaj do konca novembra, Zvonki posredujejo svoje predloge
aktivnosti za 2023.
Ad 3) FINANČNI PREGLED
Marko M. In Marko O. sta pred sestankom pregledala finančno stanje kluba, ki je pozitivno. S sredstvi
bomo lahko pokrili vse načrtovane stroške letošnjega leta. Od občine smo prejeli tudi 810 EUR prispevka
za organizacijo Razstave ob 20 letnici kluba, kar nam je v večjem delu znižalo stroške najema prostora.
14.10.2022 je bil saldo ročne blagajne in TRR skupaj 3.726€.

Ad 4) ČLANSTVO (stanje članov, vpis novih kandidatov za člane)
Zvonka je podala poročilo o članih v letu 2022. Preglednico članstva je pripravil še Fudge, bila je
posredovana tudi predsedniku kluba in Oblak M. Skupno imamo 91 članov od tega je v 2022 pristopilo
13 novih članov. Vpisanih je še 7 »novih kandidatov za člane«. Vsi so tudi že vključeni v listo pošiljanja
obvestil.
Marko M. je predstavil starostno strukturo članstva in poudaril, da bi morali narediti še več aktivnosti na
pomladitvi članstva, saj je le 24% članov mlajših od 50 let.
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Pri tej točki so člani podali tudi različna stališča glede Družinske regate:
- Fudge je povedal, da je za regato 2023 prijavljenih 13 bark in regatna barka Zajc J. Saša je
predlagala, da bi najeli pravega sodnika in izvedli uradno regato. Vendar je Fudge pojasnil, da bi
nam to zelo povišalo stroške zaradi prijave na Jadralno zvezo Hrvaške s takso cca 500 EUR,
stroškom profesionalnega hrvaškega sodnika cca 1000 EUR, kar bi na koncu povečako stroške
organizacije tja do 2000 EUR.
- Pogovor je tekel o tem ali narediti Družinsko regato bolj tekmovalno ali naj bo to predvsem
druženje. Le nekateri so bili za bolj tekmovalno regato, večji del pa se je strinjal, da ostane
osnovni namen Družinske regate nespremenjen: to je predvsem druženje.
- zaradi stroškov najema bark v sodelovanju z jadralnim klubom Odisej ima naš JK le 2 dejanska
jadralna dneva. Oton je predlagal, da bi z Odisejem zamenjali termin in bi naš klub jadral v prvem
delu tedna, Odisej pa v drugem. Poskusimo se dogovoriti z JK Odisej, da bi v 2024 obrnili prakso
in bi naš klub imel prvo polovico tedna (sobota-sreda), kar nam bi prineslo en dodaten dan
jadranja in bi bili stroški udeležbe primernejši.
- Dušan je pojasnil, da so to že poizkusili, a žal neuspešno. Predlagal je, da bi se mogoče skušali
za najem dogovoriti s kakšnim drugim klubom, npr. s klubom ki organizira Prekmurko. Ali pa je
tudi možnost najema različnih tipov bark in ne monotipe, saj bi bil strošek najema zagotovo nižji.
- Leon je predlagal, da bi omejili stroške, npr. brez žive glasbe, namesto skupnega zajtrka s
klobasami bi imeli zajtrk z domačo marmelado.
Rezime debate je bil sledeč:
1) Namen Družinske regate ostaja druženje.
2) Pomladi poskušamo organizirati enodnevno tekmovalno regato v slovenskem morju.
Goran bo preveril možno ponudbo v Izoli.
3) Za leto 2024 skušamo dogovoriti cenovno ugodnejšo varianto (ali 1 dan več, ali različne
barke in ne monotipi)
Ad 5) REGALIJE
a) Letošnje bunde: V letošnjem letu smo po informaciji našega blagajnika kupili 93 bundic. Zvonka
je pojasnila, da dve bundi še nista prevzeti.
b) Ideje za 2023: podane so bile ideje: kratke jadralne hlače, dolge hlače, rokavice, srajca, oblekica
za ženske, potovalka, polo majice, T shirt majice ali klobuk. Večji del članov se je navdušil nad
predlogom Fudgeta za kratke hlače, z omejitvijo cene med 40 in 50 EUR in tem, da bi morali biti
vzorci za pomerjanje na razpolago na občnem zboru, razdelili pa bi jih v maju 2023. Dogovorili
smo se, da se o končnem izboru regalij odločimo na srečanju članov 9.11.2022, do takrat
pa Fudge preveri konkretno ponudbo.

Ad 6) RAZDELITEV KLUBSKIH ZALOG
a) Ostanki starih rekvizitov
Miloš je predstavil stanje regalij, ki so ostale od preteklih let. Popis je v prilogi tega zapisnika.
Dogovorili smo se, da se znanim lastnikom, ki so v tistem letu plačali članarino, regalije še
razdelijo, za preostale pa se predvidoma na srečanju članov prvo sredo v januarju 2023 izvede
dražba.
b) Fotografije z razstave Luka in Marko O. sta prinesla fotografije z razstave ob 20 letnici kluba.
Dogovorili smo se, da se tudi te fotografije po minimalni ceni ponudi na dražbi v januarju.
c) Zborniki, popis koliko še na zalogi: Zvonka ima shranjenih še 20 zbornikov in Cic 30. Kdor jih
potrebuje, naj se obrne nanju.
d) Ostalo
Udeleženci našega kluba in njihovi družinski člani so se kot navijači množično udeležili štarta regate
Rolex Middle Sea Race, ki se je začela 22.10.2022 na Malti kjer tekmuje ekipa Karpo (Maks Vrečko). V
ta namen so izdelali transparente in majice. Odobrili smo povračilo stroškov izdelave transparentov v
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višini do 100 EUR. Ker so barki Karpo izročili veliko zastavo JK Loka Timing, smo se dogovorili, da se
lahko naroči ena nova velika zastava.

Seja je bila zaključena ob 21. 50 uri.
Zapisala: Zvonka Košir
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