NAUTIC CLUB ROGLA
MESTNI TRG 7, 3210 SLOVENSKE KONJICE

POROČILO PREDSEDNIKA NAUTIC CLUBA ROGLA ZA LETO 2014

Upravni odbor NAUTIC CLUBA ROGLA se je v koledarskem letu 2014 in v času do občnega zbora 2015
sestal 24x. Sestanki so potekali v povprečju 2x mesečno, ob torkih ob 20.30 uri na lokaciji Gostišča Wiking v
Slovenskih Konjicah. V času priprav in izvedbe projektov so bili le ti tudi večkrat, pogosto tudi neformalno v
manjših sestavah, projektnih skupinah zadolženih za izvedbe posamičnih delov projekta. Prisostnost članov
upravnega odbora na sestankih je bila vedno v številu absolutne večine članov upravnega odbora, vsi sklepi
in odločitve sestankov so bili sprejeti s potrebno večino glasov.

NCR je v koledarskem letu izvedel naslednje projekte za katere so bila pripravljena, na sestankih upravnega
odbopra prafirana in oddana zaključna poročila:

1. Rekreacija 2013/2014 - telovadnica osnovne šole Ob Dravinji - stalna udeležba 5-10 članov,
rekreacijo financira NCR 100%, okvirni letni proračun za projekt je bil 700 EUR.
2. Občni zbor 2014 - Koline NCR 2014: Prisotnih 40 članov NCR z gosti iz Yacht cluba Attems
Rogaška Slatina. Proračun dogodka 1.000 EUR, financiranje Nautic club Rogla, članarine 2014.
3. Navtični veleslalom, soorganizacija YC Attems in JD Ojro, 64 udeležencev, proračun prireditve 2.000
EUR, prireditev v celoti financirana in izvedena s prihodki od udeležencev dogodka. Zmagovalci
Dani Vrečko, Tina Planinc in Nautic club Rogla (udeleženci tudi iz YC Biograd, Yacht club Slovaška,
Yacht club Attems in Jadralno društvo Ojro). Navtični veleslalom je veljal za kombinacijo Ski&Sail Karnevalska regata YC Biograd na moru, rezultati tega dela v točki poročilo Karnevalska regata.
4. Karnevalska regata 2014: regate smo se udeležili kot pridruženi člani k posadki Kon-tiki, kjer sta dva
člana v karnevalskem delu regate zmagala kot najboljša maska - par (Stanko Kolar in Renata
Kerovec), v jadranju smo zasedli s tremi posadkami v skupni razvrstitvi 10., 33. 36. in 40. mesto
(Sebastjan Levstik, Stojan Tadej Smerkolj, Andrej Janša in Etbin Schneider), kot najboljše mesto v
klasi E350 pa nehvaležno 4. mesto. Uspeli smo zmagati tudi v pokalu Ski&sail kjer je Stanko Kolar
prejel prehodni pokal v last za 1 leto kot najboljši kombinatorec, pokal za drugo mesto je osvojila
Tina Planinc, tretji je bil član YC Bigrad Boško Uroda.
5. Offshore jadranje 2014: Biograd na moru - Malta - Biograd na moru. Ekipa 6+1 posameznikov
(Marko Druškovič, Stanko Kolar, Dare Urbancl, Dani Vrečko, Damjan Pečovnik, Samo Podgrajšek in
Andrej Zidanšek) se je organizirala in pod vodstvom Marka Druškoviča izvedla nov projekt, offshore
jadranje, izkušnjo, ki je člani kluba v večini še niso izkusili. Proračun projekta je znašal 5.000 EUR, ki
so ga v večinoma pokrili udeleženci projekta v manjšem deležu je izvedbo financiral NCR z nakupom
varnostne opreme, ki je po projektu na voljo za izposojo članom kluba (varnostni jopiči). Za projekt,
ki je trajal 2 tedna smo si izbrali barko E350, ki smo jo dodatno opremili v soglasju in financiranjem
lastnikov opremili ter pridobili potrebna dovoljenja in registracijo za plovbo v mednardnih vodaj.
Projekt je bil tudi medijsko podprt - objava večjega članka v reviji Navtika Plus pod naslovom Na
Malto.
6. Trening Krk 2015: Tradicionalni tridnevni projekt tekmovalne ekipe NCR v razširjeni sestavi, ki ga
vodi naš hrvaški trener in prijatelj Stipe Vitaljič. Tokrat je bil dogodek organiziran in izveden v
akvatoriju Punat na KRK-u, žal v nekoliko spremenljivih vetrovnih razmerah. Proračun projekta je bil
3.000 EUR v celoti pokrit s kotizacijo udeležencev.
7. Kolesarjenje Slovaška 2014 - Vabilu prijateljev jadralcev s Slovaške se je odzvalo 20 članov kluba, ki
se je dvodnevnega kolesarjenja udelelžilo brez obremenjevanja TRR društva.
8. Konjičanka 2014: Ker je regata Konjičanka največji projekt kluba je vsebina poročila kot priloga temu
poročilu, vsebuje opisni del v obliki izjave za javnost in finančni del iz katerega je razvidno tudi
število udeležencev (skupaj z organizatorjem 160) in termin izvedbe projekta 31.05.-.03.06.2014..
Zmagovalec Konjičanke 2014 v skupni razvrstitvi postala ekipa Lumpeki, krmarja Zmaga Kranjca, ki
je zmagala tudi v klasi First 35, zmage v klasah so osvojili še Miha Pučnik z ekipo Milingi E350 in
Martina Kranjc z ekipo Pupe v klasi E340. NCR je tudi v letu 2014 obdržal humanitarni del projekta
Konjičanka in je z izkupičkom humanitarnega Coctail party-ja z dodatkom v skupni višini 550 EUR
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sodeloval pri projektu Lions kluba Konjice in LEO kluba Konjice pri skupinski nabavi delovnih
zvezkov za osnovnošolce iz socialno šibkega okolja - skupaj so vsi trije klubi namenili za ta projekt
1.400 EUR, pomoči je bilo deležnih 25 posameznikov prve triade. Proračun projekta je bil 50.000
EUR, po plačilu vseh obveznosti in po realiziranih vseh prilivih bo projekt izkazoval 7.500 EUR
presežka prihodkov nad odhodki.
3. Navtični vikend Rogla - Pozdrav naturi: Termin smo skupaj z soorganizatorjem prestavili iz
meseca maja v junij, najprej zaradi vremenskih pogojev, dodatno tudi zaradi sodelovanja pri projektu
odprtja novega hotela Natura na Rogli, ki je potekala ob dogodku prvega dne dogodka v izvedbi
NCR. Izvedli smo 2 regati, eno kot regato UNIOR INVITED in eno kot NCR OPEN. Za izvedbo
prireditve smo uspeli pridobiti sodelovanje sponzorjev in UNIOR d.d., ki je omogočil brezplačno
bivanje za 25 članov organizacijske ekipe in gostov NCR. Posledično je bil proračun prjekta temu
primerno nizek, za člane nismo računali kotizacije, materialne stroške je ob soorganizaciji in
sofinanciranju Lions kluba Konjice krilo društvo v višini 450 EUR. Zmagovalec prvega dne Unior
invited je postall Marko DRUŠKOVIČ, drugi dan za regato NCR OPEN pa je zmagal Miha PAVLIN.
Sodelovali so klubi NCR, Lions klub Konjice, Leo klub Konjice, Jadralni klub Bohinj in gostje Unior
d.d. Zahvaljujemo se za pomoč predsedniku bohinjskega društva Marjanu Arhu in ekipi sodnikov:
Marko Kavs in France Najdič.
Lošinjska regata 2014 - udeležba ekipe krmarja Emila Martinška, barka JOD 35. dvodnevna regata v
lošinjskem zalivu, rezultat 4. mesto v klasi 4.
Regata MINI 12 Bohinj 2014: - dvodnevno tekmovanje, organizirano ob pomoči JK Bohinj, regata v
klasi MINI 12 na Bohinjskem jezeru, lokacija zaliv Pod skalco. Proračun projekta 1.300 EUR, s
kotizacijo udeležencev financirano 1.000 EUR, 300 EUR je dodatno financiralo društvo NCR.
Zmagovalec v moški konkurenci je postal Miha Pavlin, zmagovalka med ženskami pa Kim
Jazbinšek. Ponovno zahvala kolegom iz JK Bohinj, Marjanu Arh, Marko Kavs in France Najdič.
Kolesarski krog NCR 2014: Izvedba projekta 20.in 21.09.2014, vodja projekta Damjan Pečovnik.
Tokrat smo izvedli 2 dnevni projetk z zaključkom in prenočitvijo na lokaciji Lovskega doma na Štiphu
- Konjiška gora. Skupna udeležba 30 oseb, posebej je potrebno poudariti udeležbo ekipe iz Slovaške
v zasedbi 10 oseb kot vrnjen obisk kolesarjenaj na Slovaškem. Goste smo gostili večer prej v
vinogradništvu Frešer, proračun prireditve 750 EUR financiran s kotizacijo udeležencev in sredstvi
NCR v višini 300 EUR.
Udeležba na regati YC Attems 2014 27.-30.09.2014: udeležba mešane ekipe 8 članov NCR v klasi
Bavaria 46, krmar Miha Pavlin, končni rezultat 5 mesto v klasi Bavaria 46.
Udeležba tekmovalne ekipe na 1st Long island race: Ekipa 6 članov je dosegla 6. mesto v skupni
razvrstitvi in zmago v klasi E350.
Udeležba tekmovalne ekipe na Elan Imression Sailing Week: Ekipa 6 članov je dosegla 15. mesto v
skupni razvrstitvi, v klasi E350 6. mesto.

Odpadli projekti 2014:
1. Zlarinska regata - zaradi obveznosti pri projektu Offshore in Trening NCR se regate nismo udeležili.
2. Barkovljanka 2015 - udeležba ekipe v smislu tekmovalno spremeljevalne izvedbe se ni izšla formiranje tekmovalne ekipe na manjši barki z najemom spremljevalnega plovila za prenočišče in
obled regate v primeru slabših jadralskih pogojev.
3. Smučanje Slovaška 2014 - zaradi pomanjkanja snega je realizacija smučanja na Slovaškem
preložena na kasnejši čas, če bo izvedljivo v sezoni 2014/2015.
4. Šibenska regata 2014 - odpoved udeležbe zaradi napovedi slabega vremena z dežjem - posledično
ni bilo interesa pri sestavljanju ekipe.
5. Regata Sv. Nikola Biograd - odpoved udeležbe zaradi napovedi slabega vremena z dežjem posledično ni bilo interesa pri sestavljanju ekipe.
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Program dela 2015:
1. Rekreacija 2014/2015 - telovadnica osnovne šole Ob Dravinji - stalna udeležba 5-10 članov,
rekreacijo financira NCR 100%, okvirni letni/sezonski proračun za projekt je 600 EUR.
2. Občni zbor 2015 - Koline NCR 2015: Tradicionalno druženje, ki poteka danes, stroškovni okvir 1.000
EUR, planiramo do 50 udeležencev, po možnosti +20%.
Plan dela za 2015 - članstvo in projektno vodenje ter odgovornosti:
V koledarskem letu je članarino plačalo 49 članov kar je po evidenci zadnjih let najvišje število poravnanih
članarin v koledarskem obdobju in kaže na visoko podporo in pripadnost članov društvu. Članstvo v klubu je
vrednota, ki jo moramo graditi in dvigovati tudi vnaprej. Le ta ne sme biti minimalizirana na zgolj formalnost,
želja je da dejansko aktiviramo čim širše članstvo pri izvedbi vseh projektov, ki jih klub izvaja tradicionalno,
novi člani naj prinesejo tudi nove projekte za katere bodo pervzemali tudi projektne odgovornosti za pripravo
in izvedbo.
Posebna skrb je bila v letu 2014 posvečena standardiziranju delovanja društva in določitev standardnih
procedur za administracijo in vodenje posamičnih projektov - želja je bila doseči standardiziranje dela ne
glede na vsebino posamičnega projekta. V tem delu smo uspeli pripraviti in zagnati delo s podatkovnimi
bazami in orodji v okolju ki ga ponuja Google (Drive, Koledar, Formular, Mail,...) v naslednjem letu bomo z
delom na tem području nadaljevali in ga poskusili optimirati na max.
Medijske objave - promocija dela društva - spletno komuniciranje
Za promocijo v letu 2014 je skrbel pooblaščenec za stike z javnostmi, hkrati tudi predsednik Stanko KOLAR.
Želja vodstva kluba je bila dvig nivoja obveščanja zainteresirane javnosti o delu kluba in posledično širjenje
nabora potencialnih partnerjev (beri sponzorjev in donatorjev ter upravljalcev s fondi javnih - proračunskih
sredstev na področju športa). V okviru zastavljenega programa je želja to delo nadaljevati in po možnostih
zagotoviti še dodatno pomoč pri opravljanju tega dela - komuniciranje z mediji in pri administraciji spletne
strani nc-rogla.com. Želimo poenostaviti osnovno komuniciranje z razpršitvijo odgovornosti za zagotavljanje
osnovnih in nujnih podatkov za pripravo in izvedbo projektov društva. Prvi poskusi v pripravi in aktivaciji
spletnih prijav so poskus v tej smeri, z analizo in kritiko oportunistov bomo delo optimirali in dokončali v obliki
dokončenga dogovora v prvi polovici leta 2015.
Poslovanje na poslovnem računu NCR – zaključni račun 2014 – razpisi, JZS
V poslovnem letu 2014 nam je uspelo praktično eliminirati prakso odpisovanja terjatev na poslovnem računu
saj smo uspeli praktično v obliki plačil realizirati vse izstavljene račune za sponzorstva in donacije v 2014. Z
dobro prakso bomo nadaljevali in vodili stalno komunikacijo z donatorji in sponzorji za različne projekte in
vsebine sodelovanja z namenom priprave dokumentacije in servisiranja partnerjev v projektih. Nautic club
Rogla bo skupaj s partnerskimi društvi še naprej uspel poslovati kot NE davčni zavezanec, pridobitna
dejavnost - prihodki ni nikoli presegala pridobitnih odhodkov in iz tega naslova društvo ni bilo zavezanec za
plačilo davka na dobiček. Glede na možnsti ki jih imamo bomo s to prakso tudi nadaljevali in bomo ves
presežek sredstev namenjali za dejavnost in razvoj društva. V bodoče bomo bolje izkoristili možnosti
prijavljanja na razpise za športna društva, na katerih bi na številno članstvo morali biti uspešni, v lokalnem
okolju in tudi širše. Še naprej bomo člani Jadralne zveze Slovenije, ki nam omogoča verifikacijo tekmovalcev
za regate ki te verifikacije tudi zahtevajo – možnost verifikacije za posamičnega člana bo društvo krilo na
zahtevo posameznika ali ekipe brezplačno za člane s plačano članarino.
3. Navtični veleslalom 2015 - izvedba Trije kralji 31.01.2015, projekt v teku, pričakovano število
udeležencev je +20% glede na 2014, soorganizacija YC Attems, JD Ojro.
4. Karnevalska regata 2015 - pokal Ski&Sail 2015 - udeležba z ekipami NCR kot v prejšnjih letih okvirno tri ekipe v tekmovalnem delu jadranja, v karnevalskem delu verjetno več, Pokal Ski&Sail poteka
v konkurenci posameznikov udeležencev na obeh dogodkih.
5. Zlarinska regata - ostaja v planu ne glede na poln koledar, možnost udeležbe kot pridružena,
nepolna ekipa.
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6. Offshore jadranje 2015: Ekipa 2015 je izbrala ruto Malaga - Gibraltar - Tangeer - Gibraltar - Malaga.
Projekt s financiranjem udeležencev in uporabe opreme NCR je v pripravi za izvedbo mesecu aprilu
2015.
7. Trening Balaton - Blatno jezero Madžarska: Glede na izkušnje in informacije s strani jadralskih
kolegov s katerimi smo se družili na Elan Impresion Sailing week - možna izvedba na Blatnem jezeru, v
času po Offshore projektu 2015.
8. Ponovno preučiti možnost sodelovanja v Slovenskem pokalu kot pred 2 letoma z barko Platu 2, ki
smo jo zakupili za sezono. Objaviti razpis in glede na razpis realizirati projekt.
9. Konjičanka 2015: 13. izvedba regate Konjičanka je v teku, pričakujemo udeležbo v podobnem številu
kot lansko leto, do 150 udelelžencev na 20 tekmovalnih jadrnicah E340 in E350 z možnostjo dodatne
klase v primeru povečanega interesa. Ohraniti želimo kvalitetni nivo regate in projekt zaključiti s
pozitivnim rezultatom zato se bomo trudili da bodo plovila čim bolj optimalno izkoriščena v smislu števila
udeležencev.
10. V poletnem času organizirati netekmovalno druženje članov NCR z družinskimi člani, po možnosti v
obliki tedenskega sicer pa vikend jadranja na večjih plovilih. Opcije lokacij so odprte, odvisno od števila
zainteresiranih in posledično prijavljenih.
11. Navtični vikend na Rogli 2015: Glede na neformalen pogovore je termin v juniju na voljo za izvedbo
4. ponovitve jadranja na akumulacijskem jezeru na Rogli. Regato bomo izvedli kot poregatno srečanje
Konjičanka 2015, k sodelovanju bomo povabili že preizkušene partnerje in kašnega novega v smislu
večanja prepoznavnosti dela društva NCR in jadranja splošno.
12. Regata MINI 12 Bohinj 2015 - ob sodelovanju z JK Bohinj ponoviti uspešen projekt tudi v 2015
13. Kolesarski krog NCR 2015 - ponoviti uspešen projekt 2014, privabiti še dodatne člane na
kolesarjenje - plus 20%
14. Jesenske udeležbe na regatah v Dalmaciji - tekmovalna ekipa NCR in ostali:
•
•
•
•
•

Attems 2015
Long Island race 2015
EISW 2015
Šibenska regata 2015
Regata Sv. Nikola YC Biograd.

Stanko KOLAR, predsednik NAUTIC CLUB ROGLA

Slov. Konjice, 23.01.2015
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