
  Jadralni klub Aurora organizira v 
letošnjem letu šolo jadranja za učence 
osnovnih šol. 

Šola jadranja se bo pričela v drugi polovici 
septembra, razdeljena bo na teoretični in 
praktični del, pod strokovnim vodstvom 
učiteljev jadranja.
  Teoretični del se opravlja v prostorih 
osnovne šole Dragomirja Benčiča v 
Hrpeljah, praktični del pa na slovenskem 
morju na jadrnicah optimist.  
  Informativne prijave in dodatne
informacije dobite na sedežu kluba:  
  
  AURORA jadralni klub,
  Bač pri Materiji 28A, 6242 Materija,
na naši facebook strani, ali na mailu: 
j.k.aurora@gmail.com.
Kontaktna oseba Atos Kocjančič, 
tel 041 683 950.

Vabljeni 

  Aurora jadralni klub

Jadralni klub Aurora je bil ustanovljen leta 2009 v Materiji.  
Osnovni cilj kluba je približat jadralni šport v obalno zaledje, saj 
smo mnenja, da kljub bližini morja in odlični cestni povezavi 
jadranje v naših krajih ni zaživelo tako, kot bi lahko.
  
  Od ustanovitve dalje naš klub redno organizira Brkinsko regato - 
klubska regata z monotipnimi jadrnicani J24. Letos smo tako 
uspešno zaklučili že peto po vrsti. Člani kluba se udeležujemo tudi 
številnih drugih regat v slovenskem in hrvaškem morju. Dobljena 
priznanja in pokali za najboljše uvrstitve dokazujejo našo 
dejavnost.

  Predsednik in pobudnik kluba je g. Željko Perović. Željko je  
lastnik in direktor jadrarne One iz Materije, odličen jadralec z 
ogromno izkušnjami in poznanstvi v svetu jadranja, velik entuzi-
ast pripravljen vedno pomagati vsem, ki v ta zanimiv športni svet 
šele prihajajo. Odločitev o ustanovitvi novega jadralnega kluba v 
našem kraju, kljub dejstvu da je Željko vabljen praktično v vse 
jadralne klube daleč naokrog, nam daje motivacijo in vizijo za 
delo naprej.

  V letošnjem letu bomo organizirali šolo jadranja za otroke,  v 
nadaljevanju pripravili tečaj jadranja za mladino in odrasle, tečaj 
za voditelja čolna in za upravljanje z VHF GMDSS postajo.  V 
klubu bomo nudili podporo od prvih jadralnih korakov do 
samostojnega upravljanja plovila in udejstvovanja v regatah.
Vstopite v navtični svet skozi vrata našega kluba.

V kolikor vas je ta informacija vsaj malo  pritegnila, potem ne 
odlašajte z odločitvijo in postanite naš član.

Lep pozdrav
Atos Kocjančič, tajnik kluba
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