STATUT
Združenja razreda SeaScape 18 Slovenija
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1.

2.
3.
4.
5.

Slovenski jadralci razreda SeaScape 18 so v skladu z 26. členom statuta Jadralne zveze Slovenije v nadaljevanju
»JZS« organizirani kot slovensko združenje razreda SeaScape 18, v nadaljevanju »združenje«. Združenje deluje
znotraj JZS.
Združenje je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki ljubiteljsko delujejo na področju
jadranja in navtične dejavnosti.
Ime združenja je: Razred SeaScape 18 Slovenija
Skrajšano ime je: SiSCA (eng. Slovenian SeaScape 18 Class Association)
Sedež združenja je v Ljubljani.
Skupščina združenja lahko spremeni sedež in/ali ustanovi podružnice.

II. NAMEN
1.

2.

Namen organiziranosti in delovanja združenja je razvijati in spodbujati vse aktivnosti, ki so neposredno ali
posredno povezane z jadranjem v razredu SeaScape 18. Združenje lahko samostojno sodeluje ali se včlani v
sorodne mednarodne in tuje organizacije, ki imajo podobne namene in cilje.
Dejavnosti in naloge združenja so:
• Komunikacija med JZS in jadralci v razredu SeaScape 18,
• Koordinacija za organizacijo državnih prvenstev in ostalih regat v razredu SeaScape 1,
• Skrbi za promocijo jadralnega razreda SeaScape 18 v Sloveniji,
• Sodelovanje z tujimi združenji razreda SeaScape 18,
• Spremljanje in predlaganje sprememb pravil razreda SeaScape 18.

III. ČLANSTVO
1.

2.

3.
4.

5.

Član združenja lahko postane vsak, ki izpolnjuje enega od naslednjih pogojev:
• je lastnik jadrnice SeaScape 18
• je jadralec v razredu SeaScape 18 in ima veljavno verifikacijo JZS.
Člani združenja se statusno razlikujejo med:
• Člani lastniki, ki so fizične osebe, katere se ukvarjajo z jadranjem in so lastniki jadrnice SeaScape 18,
• Člani jadralci, ki so fizične osebe in krmarijo/jadrajo na jadrnicah, ki niso v njihovi lasti.
Članstvo v združenju je prostovoljno. Član združenja lahko pod enakimi pogoji postane tudi tuj državljan.
Pravice članov so:
• da volijo in so voljeni v organe združenja,
• da sodelujejo pri delu organov združenja,
• da dajejo predloge v zvezi z izvajanjem dejavnosti združenja,
• da so seznanjeni s programom in poslovanjem združenja ter njegovim finančno materialnim poslovanjem.
Dolžnosti članov so:
• da spoštujejo statut in druge akte ter sklepe organov združenja,
• da aktivno sodelujejo v organih in pri delu organov združenja,
• da prenašajo svoje izkušnje in znanja na mlajše člane združenja,
• da promovirajo jadranje v razredu SeaScape 18,
• da njihova jadrnica ustreza pravilom razreda SeaScape 18,
• da se po najboljših močeh udeležujejo regat razreda SeaScape 18.
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6.

7.
8.

Članstvo v društvu preneha:
• s prostovoljnim izstopom,
• s prenehanjem lastništva
• s smrtjo.
Član prostovoljno izstopi iz združenja, če izvršnemu odboru pošlje pisno izjavo o izstopu.
Člana črta iz članstva izvršni odbor, če:
• ni več lastnik jadrnice SeaScape 18.

IV. ORGANIZACIJA ZDRUŽENJA
1.

Organi združenja:
• Skupščina
• Izvršni odbor
• Strokovni svet

V. SKUPŠČINA
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Skupščina je najvišji organ in je sestavljena iz vseh članov.
Redno zasedanje skupščine sklicuje izvršni odbor najmanj enkrat letno vsaj z naslednjimi točkami dnevnega reda:
• Poročilo o delu v preteklem letu (predsednik razreda),
• Koledar regat v naslednjem letu in organizacija državnega prvenstva.
Za sklepčnost skupščine ni minimalnega kvoruma.
Vse odločitve se sprejemajo z večino glasov prisotnih članov z glasovalno pravico.
Glasovalno pravico imajo člani združenja, ki so člani lastniki in člani predstavniki pravnih oseb lastnic jadrnic
SeaScape 18. Glasov je toliko, kolikor je registriranih jadrnic SeaScape 18 v združenju.
Vabila z predlogom dnevnega reda je potrebno poslati članom vsaj 8 dni pred zasedanjem Skupščine.
O delu skupščine se vodi zapisnik, ki ga podpišeta predsednik in sekretar združenja.

VI. IZVRŠNI ODBOR
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

Izvršni odbor je kolektivni izvršilni organ skupščine združenja, ki deluje samostojno v okviru smernic, ki mu jih
določi skupščina.
Člane izvršnega odbora izvoli skupščina združenja za dobo dveh let z možnostjo reelekcije.
Izvršni odbor vodi dejavnost združenja med dvema zasedanjema skupščine in je kot tako skupščini odgovorno, da v
tem obdobju izvaja njene usmeritve.
Izvršni odbor je sestavljen iz treh članov, ki imajo naziv predsednik, sekretar in predsednik strokovnega sveta.
Seje izvršnega odbora sklicuje in vodi ter koordinira njegovo delo predsednik združenja.
Naloge izvršnega odbora so:
• Komunikacija z JZS in ostalimi nacionalnimi združenji razreda SeaScape 18,
• Pripravi predlog letnega programa združenja,
• Vodenje registra članov združenja,
• Sklic redne letne skupščine združenja,
• Obveščanje članov združenja.
Naloge predsednika so:
• Sklicuje in vodi seje izvršnega odbora,
• Predstavlja in zastopa združenje »Razred SeaScape 18 Slovenija«,
• Spremlja uresničevanje sprejetih sklepov izvršnega odbora.
Naloge sekretarja so:
• Sodeluje in pomaga pri delu organov združenja,
• Skrbi za pravočasno pripravo gradiv za seje izvršnega odbora in skupščine združenja,
• Redno obveščanje članov združenja.
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VII. STROKOVNI SVET
1.
2.
3.
4.

Strokovni svet izvoli skupščina združenja za dobo dveh let z možnostjo reelekcije.
Strokovni svet je sestavljen iz treh članov, predsednik strokovnega sveta je član izvršnega odbora.
Seje strokovnega sveta sklicuje in vodi predsednik strokovnega sveta.
Naloge strokovnega sveta so:
• Spremljanje sprememb pravil razreda SeaScape 18 (SeaScape 18 Class Rules),
• Obveščanje članov o spremembah v pravilih razreda SeaScape 18,
• Predlaga spremembo pravil razreda SeaScape 18,
• Predlog koledarja regat za naslednjo sezono,
• Pregled in meritev jadrnic, da so v skladu s pravili razreda SeaScape 18 in izdajanje certifikata meritev.

VII. KONČNE DOLOČBE
1.

Združenje preneha z delovanjem:
• z odločitvijo skupščine združenja.

Ta status je sprejela skupščina v LJUBLJANI dne 22.01.2015 in velja takoj.

SEKRETAR/KA:
Teja Plešec

PREDSEDNIK/CA:
Jure Jerman
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