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IYFR SPLOŠNA PRAVILA 

1. NAZIV 

Naziv organizacije je "Mednarodno Pomorsko Društvo Rotarijcev" (IYFR – International Yachting Fellowship of Rotarians) 

in člani so znani kot "Rotarijski pomorci" ali "iyforians" (ajforijans).  Flote se za svoje člane lahko odločijo uporabiti 

tradicionalno ali lokalno poimenovanje, ki opredeljuje njihovo povezanost  z Rotary International oziroma IYFR. 

 

2. ODNOS DO ROTARY INTERNATIONAL 

V skladu s členom COP 43.010, IYFR ni agencija RI, niti ni nadziran s strani RI, vendar je organiziran v skladu s politiko RI. 

IYFR je neodvisno, neprofitno društvo, organizirano po zakonih zvezne države Washington, ZDA. 

 

3. CILJI 

IYFR združuje sprejemanje načel RI z ljubeznijo do plovil in morja, rek in celinskih voda ter uporablja skupen interes za 

navtiko in pomorstvo kot priložnost za širjenje in spodbujanje ideje RI. Cilji IYFR so: 

3.1 Širitev mednarodnega razumevanja, dobre volje in miru skozi svetovno združenje poslovnih in strokovnih oseb 

enotnih v vzorih službe. 

3.2 Spodbujanje RI druženja v okviru križarjenja, plovbe, tekmovanja, jadranja, veslanja in drugih dejavnosti, ki 

vključujejo plovila in plovbo. 

3.3 Spodbujanje visokih standardov pomorstva in spoštovanje priznanih pomorskih običajev in bontona na vodi. 

3.4 Podpora projektom službe in priložnosti RI, tako na vodi kot na kopnem. 

 

4. ČLANSTVO 

4.1 Članstvo IYFR je odprto za: 

4.1.1 Redne člane: aktivni rotarijci in člani Rotaract skupaj z njihovimi zakonci ali partnerji. 

4.1.2 Častne člane: nekdanji člani Rotary, njihovi zakonci ali partnerji ter zakonci ali partnerji pokojnih rotarijcev, ki jih je 

imenovala flota. 

4.1.3 Častne neodvisne člane: nekdanji člani Rotary, njihovi zakonci ali partnerji ter zakonci ali partnerji pokojnih 

rotarijcev, ki jih je imenoval izvršni odbor (EC). 

4.2 Član IYFR je vsak redni ali častni član flote oziroma neodvisen član (IM). 

4.3 Letna skupščina (AGM) se skliče vsako leto, po možnosti v povezavi z letnim kongresom RI. 

4.4 Člani plačajo letno mednarodno članarino, ki jo določi izvršni odbor (EC) in je bila potrjena na prejšnji skupščini. 
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4.5 Vsaj 75% članov v vsaki floti mora biti aktivnih rotarijcev. Praviloma naj ne-rotarijci ne bi bili častni člani IYFR razen v 

zelo izjemnih primerih stalne in zaslužne službe v IYFR, kot vzorniki in podporniki dejavnosti IYFR. Vsak primer mora biti 

predložen odgovornemu območnemu komodorju (AC) in odobren s strani mednarodnega komodorja (IC). Častni člani 

flot so lahko na seznamu flote, ki ga hrani in vzdržuje IYFR in imajo dostop do podatkov članov na spletni strani IYFR. 

4.6 Člani naj bi imeli aktiven interes v zadevah, ki se nanašajo na vodenje in upravljanje plovil na vodi. Za članstvo ni 

potrebno lastništvo plovila. 

4.7 Naslednje vodstvene funkcije lahko zavzemajo samo aktivni rotarijci: IC, IVC, IRC, AC, RC. Položaj FC lahko zaseda 

aktivni rotarijec. Ob tem lahko vsak član, vključno s častnimi člani, služi kot član mednarodnega poveljniškega mostu 

(International Bridge - IB). 

 

5. EVIDENCE IN KOMUNIKACIJE 

V skladu s politiko RI, morajo vsi službujoči v IB, ne glede na državljanstvo, voditi vsa uradna sporočila, evidence in 

račune v angleškem jeziku. 

5.1 Pristojbine in računovodstvo so v ameriških dolarjih (USD) s pretvorbo plačil iz drugih valut po trenutnem tečaju. 

5.2 Računalniško programsko opremo, spletne strani in vzdrževanje evidenc odobrava izvršni odbor (EC). 

5.3 Domena za spletno stran se registrira na ime IYFR in je v lasti IYFR. Za IYFR naročena programska oprema je last IYFR. 

5.4 IB mora zagotoviti, da se glasilo z naslovom Rotafloat objavi in razpošlje izključno po elektronski poti vsem članom 

IYFR vsaj dvakrat v vsakem rotarijskem letu. Regionalni komodorji so odgovorni za zbiranje in objavo bodočih aktivnosti 

in novosti iz njihove regije. 

5.5 Finančne evidence se morajo v skladu z ameriškimi zahtevami Internal Revenue Service hraniti 5 let od dneva prvega 

arhiviranja originala. 

 

6. ORGANIZACIJA MEDNARODNEGA POVELJNIŠKEGA MOSTU IN PRAVILA 

6.1 Oficirjii IYFR mednarodnega poveljniškega mostu (IB) so trije člani izvršnega odbora (EC). Vse odločitve EC se 

sprejemajo z večino glasov. Sestavo IB po lastni presoji imenuje mednarodni komodor (IC). 

6.2 Mandat vseh članov IB na katerikoli funkciji ne more biti daljši od dveh let, razen območni in regionalni komodorji 

(AC in RC) so lahko imenovani večkrat zapored. Ta omejitev ne sme prepovedati mednarodnemu komodorju (IC) 

ponovnega imenovanje člana prejšnjega IB v novi IB. 

6.3 EC je odgovoren za pobiranje članarine in pristojbin, za prihodke od prodaje insignij in iz drugih virov ter za izdatke.  

EC nadzira območne in regionalne komodorje (AC in RC) v njihovih geografskih območjih, kako razvijajo obstoječe flote 

in organizirajo nove flote. Člani EC naj bi se udeleževali kongresov RI. EC naj bi načrtoval in izvajal aktivnosti društva na 

letni skupščini (AGM), na prostoru kongresa RI ter pred in po kogresnih dogodkih. 

6.4 Mednarodni Komodor – predsednik (IC). 

6.4.1 IC služi kot glavni izvršni direktor društva, je po uradni dolžnosti član vseh odborov in sprejema operativne 

odločitve, ki niso dodeljene EC. Odgovoren je za razvoj flot ter spodbujanje in organiziranje novih flot. IC lahko imenuje 

območnega komodorja (AC) za svoje območje. 
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6.4.2 Pred 1. julijem ob spremembi poslovnega leta, IC poskrbi za prenos najmanj 10.000 USD na prihajajočega 

mednarodnega komodorja (IIC), tako da le-ta lahko nemoteno nadaljuje z operativo. Bilančno stanje mednarodne 

blagajne IYFR se preda s 30. septembrom po zaključku končnih obračunov. 

6.4.3 V času svojega mandata je IC odgovoren za vse potne stroške ob svojih obiskih flot in prisotnostih na kongresih RI . 

Po zaključku vsakega leta ima pravico zahtevati in prejeti povračila do 6.000,00 EUR po zaključku svojih letnih 

obveznosti, vključno s kongresom RI. 

6.5 Mednarodni vice komodor – podpredsednik (IVC). 

6.5.1 IVC pomaga mednarodnemu komodorju (IC) pri opravljanju uradnih dolžnosti in deluje kot IC, kadar IC začasno ne 

more opravljati svojih dolžnosti. Če IC ne more dokončati svojega mandata, bo predčasno na njegov izpraznjen položaj 

vstopil IVC in dokončal mandat IC-ja skupaj z obstoječim osebjem; za ta čas lahko zahteva povrnitev svojih potnih 

stroškov. Ko IVC opravi svoje letne obveznosti, ima na koncu vsakega leta svojega mandata pravico zahtevati in prejeti 

povrnitev svojih stroškov do višine 2500 USD. 

6.5.2 IVC je odgovoren, skupaj z IC, IRC, ACji in RCji za razvoj flot ter spodbujanje in organiziranje novih flot in ima 

odgovornost območnega komodorja (AC) za svoje območje. 

6.6 Mednarodni kontra komodor (IRC). 

6.6.1 IRC pomaga mednarodnemu komodorju (IC) in mednarodnemu vice komodorju (IVC) pri opravljanju njunih funkcij, 

in ju nadomešča v primeru njune odsotnosti. Tudi IRC ima po končanju svojih letnih obveznosti na koncu vsakega leta 

svojega mandata pravico zahtevati in prejeti povrnitev svojih stroškov do višine 1,500 USD. 

6.6.2 IRC je odgovoren, skupaj z IC, IVC, ACji in RCji za razvoj flot ter spodbujanje in organiziranje novih flot ter ima 

odgovornost kot območni komodor (AC) za svoje območje. 

6.7 Območni komodor (AC)  

AC je imenovan s strani IVC ob predpostavki njegovega prevzema nalog IC. Nadzira in usklajuje vse dejavnosti na svojem 

območju. 

6.8 Regionalni komodor (RC).  

Imenuje ga IC na predlog, ki mu ga pripravi AC te regije. RC je odgovoren za povezovanje mednarodnega poveljniškega 

mostu (IB) s flotami njegove regije, prevajanje, če je potrebno, vseh sporočil na in z IB v lokalni jezik. Koordinira 

dejavnosti dodeljenih mu flot. 

7. ORGANIZACIJA REGIJ, FLOT IN ESKADRILJ 

7.1 REGIJE   

Vsake tri ali več flot (če so v eni od držav, v enem delu države ali iz skupine sosednjih držav) lahko skupaj zaprosijo 

njihovega AC in IC, da jih določijo kot regijo in imenujejo RC za svoje flote. Istočasno ali naknadno lahko flote priporočijo 

enega od svojih članov za imenovanje na pozicijo njihovega RC. V izjemnih primerih lahko EC na predlog pristojnega AC, 

odobri regijo iz samo dveh flot. 

7.2 FLOTE 

Dvajset ali več članov se lahko organizira in zaprosi za odobritev čarterja "ustanovljene flote". Ime flote naj opisuje 

geografski položaj flote. Komodor flote (FC) je glavna kontaktna oseba z IB preko svojega RC in AC. 

7.2.1 Vsaka flota lahko sprejme svoj poslovnik flote za sprejem članov flote, ki pa ne sme biti v nasprotju s temi 

splošnimi pravili IYFR. V primeru kakršne koli neskladnosti, prevladajo ta splošna pravila IYFR. 
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7.2.2 Vsako leto, pred začetkom novega rotarijskega leta s 1. julijem, mora komodor flote sklicati letno skupščino 

(AGM). Vodstvo flote, vključno s komodorjem flote (FC), vice komodorjem flote (FVC),kontra komodorjem flote (FRC), 

tajnikom, blagajnikom in drugimi funkcijami, kot si jih je določila flota, se izvoli za obdobje, ki ni daljše od dveh let. 

7.2.3 Spletna baza podatkov članov društva IYFR (roster) je uradna evidenca vseh članov in jo je potrebno stalno 

posodabljati. Odgovornost komodorja flote je, da se posodabljanje izvaja pravočasno in učinkovito. 

7.2.4 Vsaka flota je odgovorna za plačilo mednarodne članarine. To plačilo zapade na začetku vsakega proračunskega 

leta s 1. julijem in ga je potrebno plačati  mednarodnemu zakladniku (ITR) do konca septembra. 

7.3 ESKADRILJE 

Eskadrilja flote je pododdelek ustanovljene flote. Flota lahko organizira eskadrilje v določenih geografskih območjih, da 

bi s tem bolj spodbudila rast članstva v IYFR in prihodnji razvoj flote. 

 

8. KOLEGIJ BIVŠIH MEDNARODNIH KOMODORJEV  

Kolegij bivših mednarodnih komodorjev (CPC) je sestavljen iz vseh bivših IC pod pogojem, da so še vedno člani IYFR. 

Odhajajoči mednarodni komodor (IC) postane zadnji bivši mednarodni komodor (IPIC) in predsednik CPC. V normalnih 

okoliščinah CPC deluje v vlogi svetovalnega telesa in je, če je le mogoče, na razpolago vsem flotam in mednarodnim 

vodjem. 

 

9. VOLITVE MEDNARODNIH VODIJ 

Mednarodni kontra komodor (IRC) je izvoljen za dobo dveh let in bo napredoval v funkcijo podpredsednika -IVC in za 

tem v predsednika - IC, razen v primeru olajševalnih okoliščin.  Prenos poveljstva in predaja dragulja in prapora IC bo 

izvedena na slavnostni večerji letne skupščine kjerkoli in kadarkoli bo ta zasedala, čeprav bo novi prihajajoči IC prevzel 

poveljstvo nad IYFR s 1. julijem. 

 

10. BANČNIŠTVO IN RAČUNOVODSKI POSTOPKI 

Računi se vodijo v skladu s splošno sprejetimi računovodskimi standardi in veljavno zakonodajo na območju, kjer so 

računi odprti. 

10.1 Predlog proračuna za vsako leto pripravi mednarodni zakladnik (ITR) v obravnavo in potrditev s strani EC. 

10.2 Blagajnik na letni skupščini poroča o odobrenem proračunu, skupaj z vmesnim bilančnim stanjem ter izkazom 

prihodkov in odhodkov. 

10.3 ITR prav tako predloži enaka poročila, skupaj s stroški članarin in letno poročilo o dejavnostih  generalnemu 

sekretarju RI vsako leto najkasneje do 1. oktobra. 

10.4 Prihodki iz članarin so namenjeni za pokrivanje obratovalnih stroškov IYFR na podlagi proračuna, ki ga je odobril EC.  

EC imenuje Finančni odbor treh od EC in IB neodvisnih članov, da pregleda poročila in o tem poroča EC. 

10.5 Operativni proračun temelji le na tekočem, predvidljivem dohodku od letne članarine flot. 

 

11. IYFR DONACIJE  - nepovratna sredstva 

Na letni skupščini IC v soglasju z EC, po odobritvi letnega proračuna, sporoči članom IYFR razpoložljivo vsoto vseh 

sredstev za fond donacij; 
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11.1 Vse odločitve Odbora za donacije se sprejema z večino glasov. 

11.2 Vloge za donacijo morajo biti poslane s strani komodorja flote vlagatelja na sedež Odbora za donacije. 

11.3 V okviru razpoložljivih sredstev znotraj fonda relevantnega območja (Area), ITR v najkrajšem možnem času izplača 

odobreno donacijo vlagatelju vloge. 

 

12. IYFR INSIGNIJE IN UNIFORME 

12.1 IYFR oznake in insignije morajo biti v skladu s priročnikom Rotary International Procedures Manual.  Insignije, 

uniforme, članske zastavice in dobre pomorske prakse za  člane IYFR so obravnavane v prilogi Procedures and 

Regulations imenovani  "IYFR zastave, uniforme in plovba". 

12.2 Vsako območje (Area) upravlja svoje insignije in poroča tako stanje zalog kot finančno stanje mednarodnemu 

zakladniku (ITR) v zadnjih dneh decembra in junija. 

 

13. SPREMEMBA IYFR SPLOŠNIH PRAVIL 

13.1  Samo v letu pred zamenjavo vodstva IYFR, se sestane Svet za zakonodajo;  sestavljajo ga kolegij bivših 

mednarodnih komodorjev (PICs), EC, bodoči IC in območni komodorji (ACji). Pod vodstvom bodočega IC Svet za 

zakonodajo obravnava ta Splošna pravila in lahko predlaga spremembe ter uveljavi predloge poslane iz flot. Predlagane 

spremembe bodo poslane vsem regionalnim komodorjem, ki jih bodo po potrebi prevedli svojim komodorjem flot, z 

namenom ustreznega glasovanja, skladno procesu, ki je podrobneje opisan v členu 13.1. GR Amendments and voting 

procedures v dokumentu “Procedures and Regulations”.  

13.2. Za potrditev sprememb teh Splošnih pravil je potrebno 75% oddanih glasov v Svetu za zakonodajo in od flot. 

13.3 Dokument “Procedures and Regulations”, ki je pripet k tem Splošnim pravilom je lahko spremenjen hkrati  kot 

predhodnji člen 13.1., vendar je zanj potrebna le navadno večina kvalificiranega kvoruma volilnega telesa, ki ga 

sestavljajo Svet za zakonodajo in regionalni komodorji. 
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SLOVAR IN POMENI: 

"AC"    Area Commodore, Območni komodor za območje Area 1, Area 2 ali Area 3 

"AGM"   Annual General Meeting, Letna skupščina 

"Area 1"  območje Evrope, Bližnjega vzhoda in Afrike 

"Area 2"  območje Amerik 

"Area 3"  območje Azije, Avstralije in Južnega Pacifika 

"Area Grants Committee"  Območni odbor za donacije v vsakem območju sestavljajo 3 člani, ki so imenovani s strani  

predstavnika tega območja v odboru za donacije. 

"COP"   Code of Policies, Kodeks pravil Rotary International 

"CPC"   College of Past Commodores, kolegij bivših komodorjev 

“EC”  Executive Committee, Izvršni odbor sestavljajo IC, IVC in IRC 

"FC”   Fleet Commodore, komodor flote 

"Fleet"   Flota, ki je bila ustanovljena v skladu s temi splošnimi pravili IYFR 

"GAAP"   Generally Accepted Accounting Principles, splošno sprejeta računovodska načela, kot so po  

potrebi objavljena  

"Grants Pool"  Fond donacij je vsota, ki ne presega zneska v zadnjih dveh letih realiziranih stroškov IYFR,  

ali $ 30,000.00 (kar je manj) 

"Grants Committee” Odbor za donacije sestavljajo EC in po potrebi druga oseba, ki je bila imenovana za zagotovitev, da  

ima vsako območje 1 glasovalno pravico, ter administrator brez pravice glasovanja. 

"IC"   International Commodore, mednarodni komodor - predsednik IYFR 

"IM"  Independent Member, neodvisni član IYFR je tisti, ki ni član nobene lokalne flote in se včlani direktno v  

IYFR 

"IB"   International Bridge, mednarodni poveljniški most sestavljajo IC, IVC, IRC skupaj s skupino izbranih  

članov, ki jih občasno imenuje IC za opravljanje določene funkcije 

"IPIC"   Immediate Past International Commodore, zadnji bivši mednarodni komodor 

»IRC»   International Rear Commodore, mednarodni kontra komodor IYFR 

"ITR"   International Treasurer, mednarodni zakladnik IYFR 

"IVC"   International Vice Commodore, mednarodni vice komodor - podpredsednik IYFR 

"IYFR expenses"  stroški upravljanja, povračil, AGM in kongresov ter ustanovitev novih flot 

"PIC"   Past International Commodore, bivši mednarodni komodor 

"RC"   Regional Commodore, regionalni komodor 

"RI"   Rotary International 


