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PRIMOPREDAJA VODSTVA FLOTE  

 

Dosedanji komodor naše flote, Erik Mlinar je predal flotino 

poveljniško piščalko Matjažu Loborcu, ki bo vodil našo floto 

naslednji dve leti. Ostalo vodstvo flote ostaja nespremenjeno: 

Emil Marinšek (fleet secretary), France Vehovec (fleet treasurer), 

Erik Mlinar in Aleš Musič (past fleet commodores), Marko Murn 

(regional commodore for Balkans). 

 

Matjaž je obljubil, da v kratkem vsem članom pošlje program 

naših srečanj ob zanimivih predavanjih ali celo tečajih. 

 

 

NOVA ŠTEVILKA GLASILA ROTAFLOAT 

 

Zadnja, septembrska izdaja ROTAFLOAT prinaša precej zanimivosti. Predvsem pa boste med 

130 stranmi brošure našli našo naslovnico (stran 1), opis regate Carniola (stran 10) ter 

članka o regati Carnioli in naši akciji Jadranje za jutri (strani 72-78). Pokukajte na 

http://www.iyfr.net/new/sites/default/files/newsletter/Rotafloat%20Issue%20103%20Septemb

er%202016_0.pdf 

Prav tako so zanimive tudi prejšnje izdaje Rotafloata, ki jih najdete na  

http://www.iyfr.net/new/view-newsletters. 

IYFR komunicira s člani preko naslednjih  

a) web strani: http://www.iyfr.net/new/ 

b) facebooka za Evropo https://www.facebook.com/groups/AREA1IYFR/?fref=ts 

 

 

LETNO SREČANJE EVROPSKIH FLOT IYFR V POTSDAMU 

 

Enkrat letno so člani vseh evropskih IYFR flot povabljeni v eno 

od dežel na letno srečanje in druženje. Letos je to bilo v 

Potsdamu pri Berlinu od 7. do 9.oktobra. 

Bilo nas je 120 udeležencev iz 11 držav. Po številu so 

prednjačili seveda Nemci, pa Poljaki in Španci. Prisotni so bili 

tudi vsi vodilni funkcionarji IYFR International in IYFR Area-1 

(Europe, Middle East and Africa). Srečanje je priložnost za 

osebno srečanje s komodorji drugih flot, predvsem pa pravo 

http://www.iyfr.net/new/sites/default/files/newsletter/Rotafloat%20Issue%20103%20September%202016_0.pdf
http://www.iyfr.net/new/sites/default/files/newsletter/Rotafloat%20Issue%20103%20September%202016_0.pdf
http://www.iyfr.net/new/view-newsletters
http://www.iyfr.net/new/
https://www.facebook.com/groups/AREA1IYFR/?fref=ts


rotarijsko druženje jadralcev z izmenjavo idej in poglobljenih debat navtikov. Lastniki plovil smo 

debatirali o vzdrževanju in privezih, športni jadralci o regatah, popotniški jadralci pa o plovbah 

po različnih morjih. Organizatorji iz nemške flote Nord-Ost so nas prvi večer zapeljali z rečno 

ladjo po jezerih okoli Potsdama. Naslednji dan smo imeli voden ogled čudovitih baročnih parkov 

in palač Potsdama, kjer so krojili zgodovino z gradnjo Zepellinov v času prve svetovne vojne in 

podpisovanjem mirovnega sporazuma treh velikih ob koncu druge.  Zadnji dan smo obiskali 

Berlin, se vrnili v čas 30-letne razpolovitve mesta z berlinskim zidom in obiskali eno 

najsodobnejših zgradb v mestu, nemški parlament Reichstag. Relativno hladno severnonemško 

klimo so dodobra ogreli prijatelji iz Španije. Prišlo jih je 20, da nas povabijo na naslednje 

srečanje, ki bo pri njih v Alicanteju, 12.oktobra 2017. Kogar ni prepričal njihov program (ogled 

priprav na regato okoli sveta Volvo Ocean race in ogled samega štarta te regate, plovba na 

bližnji otok Tabarca in španski večer flamenga v domačem Yacht klubu) so zagotovo prepričale 

njihove žene, ki so nam vsak večer plesale temperamentne španske plese. Vsi prisotni smo 

obljubili, da pridemo v Alicante – in potrudil se bom, da prepričam še nekaj vas, članov 

slovenske IYFR flote, da se nam z ženami pridružite - ne bo vam žal ! 

 

Marko Murn 

IYFR Regional Commodore for Balkans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del udeležencev na formalnem sestanku AGM-1 (Annual General Meeting of Area-1) v 

uniformah IYFR 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Večerja med plovbo rečne ladje okoli 

Potsdama 

 

 

 

 

 

Plovba pod “mostom vohunov”. Če 

ste gledali film, ki je prejel kar 

nekaj Oscarjev, potem veste za kaj 

gre.  To je most, ki je povezoval 

vzhodni in zahodni Berlin v času 

hladne vojne. Preko njega sta obe 

strani izmenjali preko 20 različnih 

vohunov.  

 

 

Večer na ladji se je nadaljeval 

s plesom Špank in Špancev, ki 

so povlekli na plesišče tudi nas 

… 

 



Obisk 

Reichstaga je 

nekaj, kar si 

morate 

privoščiti, če 

boste v Berlinu. 

 

Tu varčni 

Nemci res niso 

varčevali z 

denarjem pri 

arhitektih. 

 

Videli smo tudi 

pisarno 

kanclerke 

Merkel. 

 

 

 

 
Slovo v dvigalu, pred odhodom na letališče 

 

 


