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Vabilo na KOLINE NCR in redni letni občni zbor NCR 
  
 
Obveščamo vas, da bo v soboto, 24.01.2015, v okviru celodnevnega dogodka KOLINE NCR 2015, redni letni 
občni zbor Nautic Cluba Rogla, NCR. Za udeležence občnega zbora društva, člane NCR bomo organizirali 
tradicionalne slovenske KOLINE. Jutranja delovna akcija s popoldanskim občnim zborom in zabavo, ki se bo 
raztegnila do poznih večernih ur bodo potekali na Turistični kmetiji KROŠL v Kraberku pri Ločah. 
  
Urnik kolin in občnega zbora: 
 
* 07.00 - "KOLINE NCR" - delovna skupina NCR 
* 11.30 - Malica, dobrodoŠlica za udeležence občnega zbora  
* 13.00 - Občni zbor NCR  
* 15.00 - Kosilo in zabava 
 
"Organizator si pridržuje pravico do spremembe urnika - časovnega poteka gastronomskih uživanj ob jedeh 
tradicionalnih slovenskih kolin!" 
  
Na občnem zboru bomo pregledali delo v zadnjem letu, v letu od prejšnjega občnega zbora in predstavili 
program dela NCR v letu 2015.  
 
Vabljeni vsi člani NC Rogla, kot tudi tisti, ki bi želeli to postati. 
  
  
    Dnevni red občnega zbora: 
  
    1. Pozdrav vodstva NCR, 
  
    2. Izvolitev delovnega predsedstva, volilne komisije in overovateljev zapisnika, 
  
    3. Poročila vodstva (predsednik, blagajnik, nadzorni odbor in disciplinska komisija), 
  
    4. Volitve organov NCR 2015 – nadomestni član/predsednik disciplinske komisije 
 
    5. Predlog sprememb statuta/pravil društva 
 
    6. Razno 
      
Po zaključku uradnega dela sledi kosilo, ki ga kot rezultat dobrega dela - pozitivno zaključene klubske regate 
organizira regatni odbor "12. regate Konjičanka 2014" in posledično zabava do nadaljnjega. Zaradi točnega 
števila in s tem povezanega naročila hrane in pijače vas prosim, da najkasneje do četrtka, 22.01.2015 potrdite 
svojo udeležbo na občnem zboru NC Rogla na elektronski naslov info@nc-rogla.com. 
  
Vabljeni člani in bodoči člani NCR! 
Lep pozdrav! 
  
Stanko KOLAR, predsednik UO NCR  
 


