
 
DRAGI ROTARIJSKI PRIJATELJ JADRANJA 

vabimo te,  
da pristopiš k “Floti IYFR Slovenia”, 

slovenski floti International Yachting Fellowship of Rotarians  
 
 
 
Najstarejši in največji fellowship/družba rotarijcev v okviru Rotary International je IYFR 
International Yachting Fellowship of Rotarians, ustanovljen v Angliji leta 1947 in šteje danes že 
86 flot s 3000 člani v 23 državah. 
 
Tudi slovenski rotarijci - jadralci se radi družimo. Prvi korak v tej smeri je naredil že RC Ljubljana-
Carniola z organizacijo tradicionalne slovenske Rotary regate leta 2009. Naš naslednji korak je 
bila ustanovitev slovenske flote IYFR v letu 2010 in vključevanje naših članov v to zelo aktivno 
mednarodno druščino. 
 
Na charterju slovenske flote, 20. aprila 2010 se nas je zbralo 30 članov iz 11 slovenskih RC. V 
letu 2011 nas je ostalo še 23 aktivnih. Povezali smo se z mednarodnim poveljniškom mostom 
(International Bridge) in komodor naše regije, Sergio Santi ( International Rear Commodre and 
Area1 Commodore), ki je bodoči komodor svetovne flote nam je zelo naklonjen. Kljub 
najmočnejši zasedbi res številčnih italijanskih flot, nam vedno pomaga in premošča tudi 
jezikovne bariere.  
 
Pogoji za članstvo v slovenski floti IYFR so: 

- Slovenski rotarijec ali njegov partner ali član slovenskega Rotaracta.  
- Tuji rotarijec, ki je lastnik plovila, vezanega v slovenskem morju 
- Drugi nerotarijci ne morejo biti člani flote 
- Edini pogoj je, da te zanima plovba in z njo povezane teme 
- Jadralec ali pomorec na motornih plovilih 
- Lastništvo plovila ni potrebno ! 

 
Cilj IYFR je druženje (ne tekmovanje), zanimivosti in izobraževanje. 
Do mednarodne IYFR nimamo drugih obveznosti kot enkrat letno ažuriranje seznama članstva 
in plačila članarine. Zaželjeno pa je naše vključevanje v njihove aktivnosti in druženje s člani 
tujih flot.  
 
Naše kopensko zbirališče je v Ljubljani v prostorih Društva za raziskovanje morja (DRM) Stegne 
35 v Ljubljani, kjer v neplovni sezoni organiziramo nekaj zanimiva predavanj in celo 
usposabljanja. Udeležba ni obvezna, a ti naš tajnik poskrbi za frekvenco, ki velja tudi v tvojem 
RC. Tekom plovne sezone bomo skušali organizirati občasne družabne aktivnosti. 
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ZA NAMI SO ŽE NASLEDNJE AKTIVNOSTI NAŠE FLOTE: 

- Ustanovni charter in vključitev v mednarodno IYFR 
- Udeležba na slovenski rotarijski regati RC Ljubljana Carniola 2010 in 2011 
-  Večerna predavanja (torek ali sreda) s pomorsko tematiko: 

o Marko Murn: prečenje Atlantika in Atlantic Rally for Cruisers - ARC  
o Andraž Koželj: Regatna pravila ISAF 
o Dr.Zvonko Hočevar: Prehrana in pijača na plovbi 
o Marc Inoue: Ribolov med plovbo na umetno vabo 
o Marc Inoue: Ribolov na živo vabo 
o Miran Zupančič: akcija Mirno morje (jadranje s handicapiranimi otroci) 

- Organizacija 2-dnevnega praktičnega tečaja ISAF-reševanje na morju (Christian Kargl: 
ISAF Personal Survival Course) 

- Obiski tujih komodorjev (Zeki Çaner-FC Bodrum TR, Genarro Coretti-FC North Adriatic , 
Sergio Santi-RC IYFR, Antonio Bagnasco-FC Italy North West) 

V PLANU IMAMO ŠE: 
- Obisk italijanske flote North Adriatic Fleet 
- Udeležbo na rotarijski regati Bodrum Sailing Week v Turčiji (november) 
- Vikend križarjenje 
- Predavanja na teme: elektrika na plovilu, vreme-1, vreme-2, kuha na barki, razgovor z 

zanimivimi pomorci, pomorsko pravo, registracija plovil 
 
PREDNOSTI ČLANSTVA SLOVENSKE FLOTE IYFR SO: 

- Srečevanje zanimivih ljudi, navezovanje stikov in prijateljstev doma in v tujini 
- Dostop do seznama IYFR članov po vsem svetu, ki jih lahko kontaktirate in srečate ob 

obnisku njihovih mest, marin 
- Redno obveščanje o dejavnostih v IYFR preko web strani in glasila ROTAFLOAT 
- Uživanje v plovbi in dogodkih, ki jih organizira posamezna flota ali IYFR 
- Zelo zaželjene so izmenjave obiskov članov 
- Vsak član prejme zastavico IYFR flote za svoje plovilo in lahko kupi vse artikle IYFR 

 
 

Zato se čim prej odloči in postani ustanovni član slovenske flote ! 
Kako ?  Izpolni priloženo pristopno izjavo in vplačaj 20€ letne članarine. 
 
 

ustanovni odbor  
 

Marko Murn, RC Škofja Loka 
Aleš Mušič, RC Ljubljana Carniola 
Erik Mlinar, RC Idrija 
Emil Marinšek, RC Ljubljana Carniola 
Franc Vehovec, RC Domžale 


