
                             Ustanavljanje slovenske flote  
International Yachting Fellowship of Rotarians  

IYFR 
 
 
Na iniciativo rotarijskih prijateljev Zekija Canerja (predsednik RC Bodrum in komodor turške 
flote) in zdajšnjega IYFR komodorja evropske regije, Sergia Santija (Genova, Italija) smo v okviru 
iniciativnega odbora pričeli s pripravami na charter slovenske flote International Yachting 
Fellowship of Rotarians, ali krajše IYFR. 
 
Vabimo vse slovenske rotarijce ali njihove partnerje (najraje pa oba) ter mlade člane Rotaracta, 
ki vas zanima jadranje oz. plovba, da se nam pridružite. Lahko ste jadralec ali pomorec na 
motornih plovilih, ali pa imate samo interes, da se nam pridružite. Lastništvo plovila za članstvo 
v floti IYFR ni potrebno. 
 
International Yachting Fellowship of Rotarians – IYFR, je najstarejši in največji fellowship v 
okviru Rotary International. Ustanovljen je bil v Angliji že leta 1947 in šteje danes 84 flot s preko 
2800 člani v 21 državah. IYFR združuje rotarijcev, ki jim je jadranje in plovba ali profesija, ali 
šport, ali hobi. Člani IYFR se srečujejo tudi izven Rotary klubov s ciljem druženja, izmenjave idej 
in strokovne rasti.  
 
Prednosti članov IYFR flot so predvsem: 

- Srečevanje zanimivih ljudi, navezovanje stikov in prijateljstev 
- Dostop do seznama IYFR članov po vsem svetu, ki jih lahko kontaktirate za vse teme v 

zvezi s plovbo ali obiščete, če se mudite v njihovem akvatoriju 
- Redno obveščanje o dejavnostih v IYFR preko web strani in glasila ROTAFLOAT 
- Uživanje v plovbi in dogodkih, ki jih organizira posamezna flota ali IYFR 
- Zelo zaželjene so izmenjave obiskov članov 
- Vsak član prejme zastavico IYFR flote in lahko kupi vse article IYFR 

 
Iniciativni odbor je v fazi zbiranja ustanovnih članov slovenske flote do konca meseca februarja. 
S strani Sergia Santija, ki bo kot komodor evropske regije tudi naš boter, smo že dogovorili naš 
ustanovni charter za torek, 20. aprila 2010 ob 18.uri. Za ustanovni charter želimo zbrati vsaj 20 
ustanovnih članov slovenske flote. 
 
V okviru slovenske flote bomo skušali organizirati različne družabne aktivnosti, kot so: splovitve 
plovil, vikend križarjenja, udeležbo na slovenski regati RC Ljubljana Carniola maja meseca, 
udeležbo na turški rotary regati v okviru Bodrum Sailing Week oktobra meseca, kako zanimivo 
predavanje ali  seminar in kako družabno prireditev. Obiskali bi tudi nam najbližjo italijansko 
North Adriatic Floto. V mesecih med novembrom in aprilom bi se enkrat mesečno zbrali na 
rednem sestanku flote, zaenkrat v prostorih DRM, v Stegnah v Ljubljani.  Obveznost članstva bo 
le plačilo letne članarine in občasna udeležba na naših aktivnostih. 

 



Vse, ki se nam želite pridružiti kot ustanovni člani slovenske IYFR flote, naprošamo,  
da nam čimprej po emailu pošljete izpolnjeno informativno IYFR-Prijavnico (v prilogi-1), 
po priporočeni pošti ali osebno pa podpisano IYFR Pristopno izjavo (v prilogi-2) skupaj z 20€ 
pristopne letne članarine na naslov: 
 

Marko Murn, RC Škofja Loka 
Cesta talcev 5B, 4220 Škofja Loka, email: markoa.murn@gmail.com, gsm 040 273305 
 

ali 
 

Aleš Mušić, RC Ljubljana Carniola 
Bravničarjeva 13, 1000 Ljubljana, email: ales@ganamm.si, gsm 041 667158 
 
Vaše prijave pričakujemo že do konca februarja 2010. 
 
Prijavljencem bomo poslali dodatne informacije  
in v mesecu marcu organizirali naš prvi spoznavni sestanek.  
 
 
 

Iniciativni odbor slovenske flote IYFR 
 

8. februar 2010 
 
 
 
Gradivo poslano predsednikom slovenskih Rotary klubov: 

- IYFR Povabilo 
- IYFR Prijavnica 
- IYFR Pristopna izjava 

 

mailto:markoa.murn@gmail.com
mailto:ales@ganamm.si

