
  

JK LOKA TIMING - PRAKTIČNI TEČAJ ZA SKIPPERJE   
21.4.-24.4.2022 
 

Samostojni skipper (4 dni) 

Cilj tečaja: praktično usposobljen skipper, ki bo samostojno obvladoval plovilo. Plovba bo kljub 

morebitni neizkušenosti posadke varna in polna nepozabnih doživetij.  

Izhodišče: Biograd na moru 

Jadrnica: Elan 450 Performance Karpo. Jadrnica spada v kategorijo performance-cruiser, kar pomeni 

visoko stopnjo udobja združeno z jadralnimi užitki. Ima 4 kabine, 2 WC-ja, popolnoma opremljeno 

kuhinjo ter gretje, ki omogoča plovbo tudi v hladnejših mesecih. Spada med srednje velike jadrnice, 

opremljena je tudi z premčnim potisnikom.  

Inštruktor: Maks Vrečko, RYA Yachtmaster Offshore. Izkušnje iz velikega števila preplutih milj na 

različnih jadrnicah in z različnimi ekipami, organizacija team buildingov, jadranje z družinami in otroci 

ter regatno jadranje je zaokroženo pod priznanim nazivom Royal Yachting Assosiationa.  

Vsebina tečaja: 

1. Pred odhodom na jadranje (izbIRA jadrnice, oprema za jadranje, sestanek z jadralno ekipo, 

administracija, vreme in načrtovanje plovbe) 

2. Prevzem jadrnice (pregled notranjosti in zunanjosti, tehnične posebnosti, delovanje naprav, 

delovanje sistema vrvi za vsa jadra) 

3. Skiperski sestanek pred izplutjem (izrazi na jadrnici ter posamezni deli jadrnice, varnostna 

navodila, navodila za uporabo WC-ja, morska bolezen, načrtovanje rute, vreme in vetrovi, 

razdelitev del in nalog posadke) 

4. Izplutje (priprava na izplutje, smer vetra in krmila, delovanje propelerja, premčni potisnik) 

5. Vplutje v matičen pristan, manevri pristajanja, manevri obračanja barke na majhnem prostoru, 

uporaba muringa 

6. Dvig jader: pravilen postopek za dvigovanje, spuščanje in krajšanje jader 

7. Smeri jadranja: v veter, bočno na veter, z vetrom, obrat v veter, obrat z vetrom (prečenje) 

8. Pravila o izogibanju trčenj v praksi 

9. Vezanje na bojo 

10. Sidranje: uporaba glavnega in pomožnega sidra 

11. Vplutje v tuje pristanišče: priprava na vplutje in izvedba 

12. Zaključek dneva: pohvale skiperja, možne izboljšave in splošna dobra volja 

13. Kuhinja: varnost, organizacija dela v kuhinji in posebnosti kuhanja na jadrnici 

14. Prenočevanje (na sidru ali boji): sidrna luč, ostale barke, vremenska napoved, nočna straža 

15. Praktična uporaba vozlov 

16. Uporaba pomožnega čolna 

17. Nočna plovba  

18. MOB (človek v morju): kako preprečevati MOB in kakšen je manever, če se to zgodi 

19. Družinsko jadranje: posebnosti jadranja z otroci 

20. Zabavne aktivnosti na jadrnici 

 

Obravnavane vsebine prilagajamo vremenu in lokacijam. Vajo vplutja in izplutja delamo v čim več 

različnih pristaniščih,  sidramo v raznovrstnih zalivih z različno podlago dna ter se preizkusimo v nočni 

plovbi. Na tečaju v največji možni meri simuliramo izzive, s katerimi se v praksi običajno sreča skipper.  

V skupini je 4-5 udeležencev, s čimer se doseže visoka stopnja samostojnega praktičnega dela.  

Cena: 390 €/osebo 



V ceno so vključeni vsi stroški jadrnice, inštruktorja, turistične takse, tranzit loga, posteljnine in tudi 

hrane ter pijače na jadrnici. V ceno ni vključen prevoz do Biograda (običajno se organizira skupen 

prevoz) in morebitni obroki na kopnem. 

 

Informacije in prijave: 

Maks Vrečko, RYA Yachtmaster Offshore 

Mail: karposailing@gmail.com 

GSM: 031 350 774 

 

 


