POROČILO ZA LETO 2017
TILEN VIDOVIČ
V LETU 2017 PONOVNO PRIVESLAL NASLOV DRŽAVNEGA PRVAKA v
KAJAK- SPRINTU v K-1 na 200m, na SVETOVNEM POKALU na
PORTUGALSKEM DOSEGEL 12. mesto. S TEMI REZULTATI JE 4. NAJ
USPEŠNEJŠI ŠPORTNIK MESTNE OBČINE PTUJ V SEZONI 2017. PRI
OLIMPIJSKEM KOMITEJU SLOVENIJE JE KATEGORIZIRANI ŠPORTNIK PERSPEKTIVNI RAZRED.

NOVA GENERACIJA MLADIH JADRALCEV
OB USPEŠNI ORGANIZACIJI ŠOLE JADRANJA IN TRENERJEM UROŠEM K.,
SMO USPELI NAVDUŠITI NOVE JADRALNE TEKMOVALCE. TEVŽ VARGIČ,
SVIT PIVEC, DOMINIK FAJT, JAKA PETROVIČ SOLINA in URBAN TOŠ, SO v
letu 2017 USPEŠNO TEKMOVALI NA REGATAH na SLOVENSKEM MORJU.
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DARKO SKOK
Priznanje za NAJZASLUŽNEJŠE ŠPORTNE DELAVCE MO Ptuj za leto 2017
Darko Skok aktivno deluje v Brodarskem
Društvu Ranca vse od 1985. leta, zadnjih 11. let
je vodja moto navtične sekcije, član upravnega
odbora društva in odgovoren
za izvajanje
skrbništva plovnosti na Ptujskem jezeru in reki
Dravi. Darko Skok organizira, pod okriljem BD
RANCE, predavanje in usposabljanje kandidatov
za pridobitev izpita voditelja čolna. Kot
predsednik moto navtične sekcije se aktivno in
prostovoljno
vključuje
pri
organizaciji
tekmovanj, ki jih organizira BD RANCA na
Ptujskem jezeru. Darku Skoku gredo velike
zasluge za zagotavljanje varnosti pri izvedbi
tekmovanj in prav tako za zagotavljanje in
osveščanje ljudi o varni plovbi na Ptujskem
jezeru.

ŠPORTNI TABOR ZA JADRALCE IN VESLAČE
V letu 2017 smo pristopili k novi obliki pridobivanja mladih za jadralni in veslaški
šport. Program tabora je trajal od 3. do 7. 7. skozi cel dan (od 8. do 16. ure) s pestrim
programom. Na tabor se je prijavilo 17 mladih tabornic in tabornikov od katerih
imamo 5 zelo dobrih mladih jadralcev v razredu optimist.
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LETO 2017 JE BILO ZELO BURNO IN DELOVNO.
 PRIREDITEV
ŠPORTNIKA LETA MESTNE OBČINE PTUJ JE BD RANCA
ZAZNAMOVALA S TILNOM VIDOVIČEM Z NAJ USPEŠNEJŠIM ŠPORTNIKOM LETA,
ZASEDEL JE ČETRTO MESTO, PRAV TAKO JE DARKO SKOK NA TEJ PRIREDITVI
DOBIL PRIZNANJE ZA NAJZASLUŽNEJŠEGA ŠPORTNEGA DELAVCA MO PTUJ. NA
SAMI PRIREDITVI SMO BILI ZELO OPAZNI TUDI V PROGRAMU PRIREDITVE
LETO SMO PRVIČ V DRUŠTVU IZPELJALI TEDENSKI CELODNEVNI TABOR Z
NAMENOM, DA PRIDOBIMO NOVE TEKMOVALCE V JADRANJU IN VESLANJU.
TABOR JE BIL ZELO USPEŠEN IN USPELO NAM JE VKLJUČITI V TEKMOVALNI
POGON PET NOVIH JADRALCEV.
ZELO USPEŠNO SMO IZPELJALI VSA TEKMOVANJA IN PRIREDITVE NA PTUJSKEM
JEZERU. V LETU 2017 SMO PONOVNO PREJELI VELIKO POHVAL S STRANI
UDELEŽENCEV IN JADRALNE ZVEZE SLOVENIJE ZA IZVEDBO
EKIPNEGA
DRŽAVNEGA PRVENSTVA V JADRANJU RAZREDA OPTIMIST.
V LETU 2017 REŠUJEMO PROBLEMATIKO NAŠE DRUŠTVENE HIŠICE PREKO
UPRAVNEGA SODIŠČA, KI ŠE DO DANES NI REŠENO.

 TO





VESLAŠKA SEKCIJA
V letu 2017, kljub novim prijemom pridobivanja novih mladih kanuistov niso bili uspešni.
Odraz tega nazadovanja je premalo angažiranje vodstva te sekcije. Ob organizaciji tabora ni
bilo prisotnega nobenega veslača, ki bi ponudil program na bol privlačen način. Veslaška
sekcija nujno potrebuje aktivnega člana, ki bo imel čas in voljo, da predstavlja in animira
mlade k temu vodnemu športu. Z odgovornim delom v sekciji se bomo tudi pojavljali na
tekmovanjih Slovenskega pokala, kjer bomo lahko vzpostavili komunikacijo z ostalimi
kajakaškimi klubi in tako pridobivali znanja od njih za čim boljše delovanje naše sekcije.
Sodelovanje in izmenjava izkušenj z ostalimi klubi po Sloveniji pa je zelo pomembna za rast
naših tekmovalcev.
Svetla točka te sekcije je naš naj uspešnejši tekmovalec.
TILEN VIDOVIČ se je v letu 2017 udeležil tekmovanj svetovnega pokala in nanizal veliko
dobrih rezultatov. Zaradi študijskih obveznosti se ni mogel udeležiti evropskega prvenstva,
kar mu je tudi onemogočilo udeležbo na svetovno prvenstvo. Ne udeležba na ta dva
tekmovanja je bila posledica, da Tilen ni bil konkurenčen za naj športnika Ptuja in je bil v letu
2017 4. naj uspešnejši športnik Ptuja.
Tilen Vidovič je kategoriziran športnik perspektivnega razreda pri OLIMPIJSKEM
KOMITEJU SLOVENIJE.
Odmevnejši rezultati Tilna v letu 2017:
 Mednarodna regata v sprintu na mirnih vodah; Mantova-Italija od 8. do 9. 4. 2017;
7. MESTO v K1-200m in 3. MESTO v K2-200m.
 Svetovni pokal v sprintu na mirnih vodah, Montemor-o-Velho, Portugalska
19.-21.5.2017 12. mesto v K1- 200m
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 Svetovni pokal v sprintu na mirnih vodah, Szeged, Madžarska 26.-28.5.2017
38. mesto v K1- 200m
 Svetovni pokal v sprintu na mirnih vodah, Beograd, Srbija 2.-4.6.2017
27. mesto v K1- 200m
 Državno prvenstvo- člani; Bled 29. 4.- 30. 4. 2017
1. mesto v K1- 200m

JADRALNA SEKCIJA
Jadralna sekcija je v celoti prevzela organizacijo Športnega tabora. Tabor je bil izpeljan zelo
dobro saj so bili vsi udeleženci nad povprečno zadovoljni. Pobudo za tak pristop je predlagala
članica Sabat Metka in ta pobuda je dala rezultate. Na podlagi 5 dnevnega športnega tabora
smo pridobili nove jadralne tekmovalce s katerimi smo pričeli kvalitetno tekmovati pod
vodstvom trenerja Uroša Kraševca.
Podrobno poročilo je oblikovala jadralna sekcija, ki jo vodi Mihela Medved.
MOTO NAVTIČNA SEKCIJA
Leto 2017 smo bili zelo uspešni na izobraževalnem področju preko moto navtične sekcije.
Predsednik te sekcije je zelo kvalitetno vodil in izpeljal predavanja tečajnikom za pridobitev
naziva voditelja čolna za plovbo po morju in celinskih vodah. Prav tako je spremljal vse
tečajnike do pridobitve omenjenih nazivov. Za takšen pristop usposabljanja in pridobitev
naziva voditelja čolna je naše društvo dobilo veliko pohval s strani uprave za pomorstvo in
samih tečajnikov. Rezultat kvalitetnega dela s tečajniki je tudi statistični podatek, ki pove, da
je od vseh tečajnikov 99% uspešno opravilo izpit za voditelja čolna.
Podrobno poročilo je oblikovala moto navtična sekcija.
SKRBNIŠTVO PLOVBE na PTUJSKEM JEZERU in REKI DRAVI
Na osnovi sklenjene pogodbe s skrbnikom plovbnega režima (Javne službe Ptuj), smo izvajali
zelo intenzivno skrb za varnost plovbe. Tako na področju opozarjanja upravljavca in skrbnika
ter neposrednega obveščanja na vodi večina koristnikov plovbnega območja. V letu 2017
smo razširili skrbništvo še nad sanacijo starega Dravskega mostu v skladu z elaboratom
začasne plovbne ureditve na reki Dravi Št. 08/06/2017/VG-dopolnjen 12.7.2017 z naslovom
REKONSTRUKCIJA MOSTU čez reko DRAVO v Ptuju, na cesti R3-710/247.
»V letu 2016 je bilo plovbno območje dokaj ne urejeno, saj se naplavljene ovire niso
odstranjevale. Prav tako smo upravljavca opozarjali, da je potrebno obnoviti pomole in
poglobiti pristanišče, kar bo zagotavljalo varno vplutje in varen privez v samem pristanišču.
Tega se ni izvedlo.
V končnem poročilu 2015 in v mesečnih poročilih 2016 ter v končnem poročilu 2016
podajamo pobudo za dodatne plovbne označbe na mostovih, da bi zagotovili večjo varnost
uporabnikom plovbnega območja, vendar podane pobude niso realizirane.«
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Citiran dopis je iz letnega poročila sprejetega na zboru članov 2017. Temu citatu lahko dodam
zgolj letnico 2017.
Člani društva, še posebej moto navtična sekcija s predsednikom Darkom Skokom, smo
vsakodnevno pregledovali plovno pot, opozarjali udeležence plovbnega prometa na pravilnost
plovbe in po potrebi tudi obveščali policijo, ko je bila prisotna na plovbnem območju. Vso to
delo člani društva opravljajo brezplačno v korist izvajanju programa društva.
Celotno poročilo nad izvajanjem skrbništva je priloga tega poročila.
GOSPODAR DRUŠTVA
S plovili, kombiji in opremo še vedno pomanjkljivo izvajamo v skladu z navodili upravnega
odbora, kar je ponovno razvidno iz poročila gospodarja. Za skrb in brezhibnost naših
osnovnih sredstev in za plovila, ki jih imamo v uporabi od Zavoda za šport gredo vse zahvale
in pohvale gospodarju Jožetu Pfeiferju, da bo še bolje pa mora vsak član društva dati še svoj
prispevek.
Prav tako gre vsa pohvala gospodarju za kvalitetno izpeljavo pregledov čolnov, ki ga
organizira naše društvo. Pohvale dobivamo tako s strani Uprave za pomorstvo kot s strani
prijavljenih lastnikov čolnov.
Gospodar društva je v letu 2017 prevzel tudi odgovornost nad finančno računovodskim
poslovanjem društva. To delo je v skladu z njegovim značajem tudi zelo pregledno in dobro
urejeno.
Podrobno poročilo je oblikoval gospodar društva.

UPRAVNI ODBOR
Upravni odbor je v sestavi devetih članov, ki je na 12. rednih sejah obravnaval in organiziral
aktivnosti društva na katere se je članstvo tudi odzvalo. Sprejeti sklepi na zboru članov iz leta
2017, ki so dali osnovne smernice delovanja upravnega odbora na področju urejanja
društvenih zgradb in prostora na katerem društvo deluje, so bili vodilo dela na tem področju.
Na osnovi izdane odločbe inšpektorja RS za okolje in prostor za rušenje društvenega objekta
ob Ptujskem jezeru, ki je bil zgrajen leta 1984, smo se pritožili preko odvetniške pisarne
Majnik na Upravno sodišče. Upravni spor še ni zaključen.
Podali smo soglasje za priključek na našo infrastrukturo (elektrika, voda) za postavitev
manjše hišice za potrebe gostinskega lokala na koncu pomola.
Pri gradnji začasnih objektov in terase na platoju pristanišča, nismo s strani investitorja (MO
Ptuj) bili zaprošeni za nobeno mnenje, prav tako tudi ni bilo nobene prošnje za priključek na
kanalizacijsko omrežje, ki smo ga mi izgradili. Električno in vodovodno infrastrukturo je MO
Ptuj izgradila na novo, tako, da imamo sedaj dvojno infrastrukturo na pristaniškem platoju.
Naš predlog in naša pričakovanja so bila, da se bodo kontejnerji postavili na gramoziran
prostor in da se bodo uporabili naši infrastrukturni vodi. Temelji za objekte so postavljeni na
asfaltni del in tako se je zmanjšal manipulativni prostor za potrebe uporabnikov pristanišča in
zmanjšan je prostor za potrebe našega društva ob organizaciji tekmovanj in prireditev. Z
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izgradnjo otroških igral ob spustni rampi pa se je zmanjšal manevrski prostor vozil in plovil
ob uporabi le te spustne rampe.
Ob izdaji soglasja, ki smo ga podali za odstranitev društvenih plavajočih pomolov s
predpogojem, da MO Ptuj zagotovi nadomestni pomol ob spustni rampi in ustvari začasne
priveze v pristanišču, smo bili zelo razočarani. Možnost priveza društvenih čolnov je bil
praktično ne mogoč in veliko slabe volje med drugimi uporabniki pristanišča, kar je bilo
razvidno tudi ob izjavah upravljavca pristanišča in posledično je bil tudi zelo majhen obisk
plovil.
Pogodbeni odnos z MO Ptuj in našim društvom ni bil urejen v letu 2017. Pogovor, kaj naj bi
ta pogodbeni odnos vseboval, ni stekel. Tri dni pred iztekom leta 2017 smo zgolj dobili
pogodbo v podpis. UO se je odločil, da takšno pogodbo ne podpiše saj je škodljiva za naše
društvo in bi lahko pomenil tak podpis ukinitev društva in izničenje 44. letno prostovoljno
angažiranje naših članov za razvoj vodnih športov in ohranjanja čolnarjenja na reki Dravi in
Ptujskem jezeru.
V razpravi o spremembah medobčinskega podrobnega prostorskega načrta smo se aktivno
vključili in podali tudi stališča sprejeta na seji UO, ki smo jih posredovali na MO Ptuj z
naslednjim dopisom:

PRIPOMBE in PREDLOGI na IDEJNO ZASNOVO SPREMEMB MLN Vitalizacije
Ptujskega jezera in del reke Drave
UO BD RANCA Ptuj je na razširjenem sestanku 14. 12. 2017 razpravljal o idejni zasnovi
ureditve pristanišča Ranca in o osnovnem elaboratu MLN Vitalizacije Ptujskega jezera in del
reke Drave. Na osnovi razprave podajamo naslednje pripombe oz. predloge.
Na osnovni elaborata sprememb MLN Vitalizacije Ptujskega jezera in del reke Drave dajemo
naslednje pripombe:
1. Ne strinjamo se s prestavitvijo BD RANCA Ptuj iz sedanjega pristanišča Ranca (po
katerem ima ime pristanišče) v ZABOVCE, izven MO Ptuj v občino Markovci.
2. Osnovni elaborat smiselno postavlja osnovno navezo z vodo v treh pasovih, vendar
medobčinski lokacijski načrt Vitalizacije Ptujskega jezera in del reke Drave
opredeljuje vodno površino in priobalni pas in je lahko zgolj ta del programa
sprememb MLN (1. pas).
3. Pri planiranju drugega pasu osnovnega elaborata je opazno, da se ni planiralo tako
kot ga postavlja OPN (JE-26)
4. Predlog v osnovnem elaboratu ne daje osnove za spremembo odloka o plovbnem
režimu na reki Dravi in Ptujskem jezeru. Ta odlok je tudi osnova za spremembo
omenjenega MLN.

6
- Brodarsko društvo Ranca Ptuj; Panonska 4; 2250 Ptuj; www.ranca-ptuj.com; e-mail: info@ranca-ptuj.com TR: 04202-0000825407 pri NKBM; ID za DDV: SI57538832

Pripombe na idejno zasnovo PRISTANIŠČA RANCA:
1. Na osnovi idejne zasnove marina Ranca se briše 7. člen veljavnega MLN (briše se
klubska hišica zgrajena leta 1984 v skladu s takratno zakonodajo), BD RANCA Ptuj se
ne strinja z izbrisom obstoječih objektov Brodarskega društva v pristanišču.
2. Ureditev pristanišča ne upošteva, da je to edini dostop na Ptujsko jezero, ki ga
uporabljajo vsi uporabniki in ne zgolj športniki in rekreativci (delovni stroji, težka
vozila, dvigala)
3. V pristanišču ni predviden večji večnamenski prostor za izvedbo športnih prireditev.
4. Za nemoteno opravljanje programa društva je potrebno zagotoviti minimalno 15
stalnih privezov, v primeru športnih prireditev pa je potrebno zagotoviti priveze za
udeležence.
5. Iz predvidene postavitve privezov je razvidno, da niso bile upoštevane neodstranljive
vodne ovire.
6. Predvidena višina hangarja ne omogoča ustrezne hrambe plovil (jadrnice)
7. v projektu ni predvidenih prostorov za upravljavca, vzdrževalca, skladiščnih
prostorov, prostor za skrbnika plovbnega območja, prostor za prvo pomoč, prostor za
policijo, upravo za pomorstvo,....
Idejna zasnova ureditve pristanišča Ranca žal ne zagotavlja osnovnih pogojev za delovanje
društva. Predlagamo, da se upoštevajo zgoraj navedene pripombe in že posredovani naši
predlogi.
Predlagamo, da nas proaktivno vključite v nadaljnje postopke.
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Za lažje razumevanje sklepov UO na spremembe MLN vam v poročilu prilagam sliko
pristanišča.
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in objekt, ki bi stal na prostoru, kjer imamo sedaj društveni hangar in društvene kontejnerje.

Kot predsednik društva se čutim dolžan, da v letnem poročilu obvestim najvišji organ društva
o ključnih sklepih UO, ki so pomembni za nadaljnjo delo in razvoj BD RANCA Ptuj. Vsi
sklepi UO so bili soglasno sprejeti.

ORGANIZACIJA PRIREDITEV
V letu 2017 smo uspešno organizirali ODPRTO EKIPNO DRŽAVNO PRVENSTVO V
JADRALNEM RAZREDU OPTIMIST. Tekmovalo je 11 ekip iz Slovenije, ki so bile zelo
zadovoljne nad organizacijo tekmovanja. Pohvale smo dobivali od tekmovalcev, vodij ekip in
od Jadralne zveze Slovenije.
Brez zapletov smo uspešno izpeljali 14. KRESOVANJE z največjim kresom v Sloveniji na
vodi. V zadovoljstvo tekmovalcev in obiskovalcev tradicionalne 25. RANCARIJE je naše
društvo zaznamovalo jubilejno tekmovanje z rancami, ki smo edini na reki Dravi ki s tradicijo
ohranjamo čolnarjenje s tipičnimi dravskimi čolni. S podjetjem FELNAR smo skupaj izpeljali
novo prireditev z imenom RANCARSKA NOČ, na kateri smo imeli namen druženje vseh
ljubiteljev vode ob zaključku plovbne sezone. Ta prireditev ni bila uspešna, vendar z
vztrajnostjo sponzorjev in držanja dogovorov bo ta prireditev v bodočnosti pridobivala na
veljavi in vedno večjem obisku ljubiteljev vode in Ptujskega jezera.
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PROGRAM PRIREDITEV
v letu 2017
DATUM

IME PRIREDITVE

ORGANIZATOR

SOORGANIZATOR

IZVEDBA

3.-5./ 3.
1. 4.
5. 4.

TEČAJI ZA VČ
ČISTLNA AKCIJA
PREGLED
ČOLNOV
JADRALNA
REGATA
POTOVALNIH
JADRNIC

BD RANCA
BD RANCA
BD RANCA

UPRAVA ZA POM.
MO PTUJ
UP IZOLA

USPEŠNO
USPEŠNO
USPEŠNO

6.-9. /4.

5. 8.

»16. Poetovio cup«
TEČAJI ZA VČ
PREGLED
ČOLNOV
DELOVNA AKCIJA
POSTAVLJANJE
KRESA
PREDPRVOMAJSK
O SREČANJE S
KRESOVANJEM
PREGLED
ČOLNOV
TEČAJI ZA VČ
PREGLED
ČOLNOV
EKIPNO
DRŽAVNO
PRVENSTVO
V RAZREDU
OPTIMIST
24. RANCARIJA

30.9.1.10.

JADRO RANCE
2017

7.-9./ 4.
19.4.
27. 4.

30.4.

10.5.
12.-14./ 5.
24.5.
9.-11./6

USPEŠNO

BD RANCA Ptuj
JŠD FELNAR
PTUJ,
EURONAUTIC
YACHT CLUB.
BD RANCA
BD RANCA

UPRAVA ZA POM.
UP IZOLA

USPEŠNO
USPEŠNO

BD RANCA

USPEŠNO

BD RANCA Ptuj

USPEŠNO

BD RANCA

UP IZOLA

USPEŠNO

BD RANCA
BD RANCA

UPRAVA ZA POM.
UP IZOLA

USPEŠNO
USPEŠNO

BD RANCA
PTUJ

JZ SLOVENIJE

USPEŠNO

BD RANCA
PTUJ
BD RANCA
PTUJ

MO Ptuj

USPEŠNO

JZ SLOVENIJE

USPEŠNO

Brez požrtvovalnih članov društva, motonavtične sekcije in tudi simpatizerjev društva ne bi
uspeli uspešno izpeljati celoten program društva in vseh prireditev na Ptujskem jezeru.

Hvala.
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Zraven vseh aktivistov našega društva ne bi uspešno izpeljali zastavljenih ciljev, če nam ne bi
pomagali naši sponzorji, čeprav v letu 2017 v manjšem obsegu in bol na področju storitev in
manj v denarni obliki.

Hvala vsem.
-

Poročila sekcij, gospodarja, poročilo izvajanja skrbništva, so sestavni del poročila BD
RANCE Ptuj

Ptuj, 9. 3. 2018

Predsednik BD RANCE Ptuj
Emil Mesarič
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