
Dopolnjen predlog sprememb in dopolnitev statuta JZS 

(amandmaji k predlogu statuta, objavljenemu v gradivu sklica skupščine JZS) 

 

1) V 2. členu se v drugem odstavku črta besedilo », ki je obenem tudi predsednik Izvršnega 
odbora JZS.«. 
 

2) V 14. členu se spremeni peti odstavek tako, da se glasi: 
 

»Pri glasovanju o višini članarine in prispevka sekcije za delovanje JZS,  ter pri glasovanju o 
spremembi 25. člena statuta JZS se glasuje tako, da ima vsak član en glas in se ne upošteva 
določil 13. člena tega Statuta.«. 

 
3) V 15. členu se: 

 
− spremeni 4. alineja tako, da se glasi: »o zaključnem računu (letnem poročilu) JZS,«, 
− spremeni 6. alineja tako, da se glasi: »voli in razrešuje Predsednika JZS, pri čemer kandidat za 

Predsednika JZS ob svoji kandidaturi predstavi seznam kandidatov za člane Izvršnega odbora,«, 
− spremeni 7. alineja tako, da se glasi: »voli in razrešuje člane Izvršnega odbora in Nadzornega 

odbora, pri čemer člane Izvršnega odbora imenuje s seznama, ki ga je predložil izvoljeni 
predsednik JZS,«, 

− spremeni 11. alineja tako, da se glasi: »določa višino članarine in prispevek sekcije za delovanje 
JZS za naslednje leto,«. 
 

4) V 18. členu se dodata nov četrti odstavek, ki se glasi: »Predsednik Izvršnega odbora je Predsednik 
JZS.« 

 
5) V 21. členu se: 
 
− črta sedanje besedilo osme alineje 
− doda novo besedilo osme alineje, ki se glasi: »izmed članov Izvršnega odbora imenuje in 

razrešuje podpredsednika Izvršnega odbora,«,  
− v 17. alineji se za besedo »tekmovanj« doda vejica, 
− se doda nova 18. alineja, ki se glasi: »odloča o drugih zadevah v skladu s tem statutom.«. 
 
6) V 22. členu se: 

 

− sprejemni naslov člena tako, da se črta besedilo »izvršnega odbora« in se naslov glasi: 
»Predsednik JZS«, 

− črta prvi odstavek; 
− v peti alineji dosedanjega drugega oz. novega prvega odstavka se beseda »in« nadomesti z 

besedo »ali«; 
− doda se nov drugi odstavek, ki se glasi: »Mandatna doba predsednika JZS je 4 leta in je po poteku 

mandata lahko ponovno imenovan.«. 
 

7) V 23. členu se: 
 

− v prvi alineji beseda »stalnih organov zveze« nadomesti z besedo »organov JZS in Izvršnega 
odbora«, 

− v drugi alineji beseda »zveze« nadomesti z besedo »JZS«, 



− v sedmi alineji se beseda »IO« nadomesti z besedo »Izvršnega odbora«. 
 

8) V 25. členu se: 
 

− spremeni naslov člena tako, da se beseda »Sekcije« nadomesti z besedo »Sekcija« in se naslov 
glasi: »Sekcija JZS«, 

− spremeni besedilo 25. člena tako, da se glasi: 
 

»V okviru JZS deluje sekcija za velike jadrnice.  
 
V sekciji za velike jadrnice so vključene potovalne jadrnice in jadralni razredi, ki jih na 
predlog sekcije v  sekcijo lahko uvrsti Izvršni odbor. 
 
Član sekcije je lahko samo član JZS, katerega  jadralna posadka je nastopila na vsaj eni 
regati v preteklem letu iz serije regat, ki poteka pod vodstvom sekcije..  
 

 
Pravila delovanja sekcije sprejmejo člani sekcije na svoji skupščini, na kateri tudi izvolijo 
vodstvo sekcije.  
 
Pravice in dolžnosti sekcije: 

• Izvršnemu odboru pravočasno predloži v sprejem usklajen predlog regat, ki 
potekajo pod vodstvom sekcije, 

• Izvršnemu odboru pravočasno poda finančni načrt sekcije z upoštevanim 
prispevkom za delovanje sekcije.  
 

V primeru nepravočasno oddanega usklajenega predloga regat sekcije in/ali 
nepravočasnega finančnega načrta sekcije lahko Izvršni odbor sprejme koledar regat 
in/ali finančni načrt brez predloga sekcije.«   
 

9) V 26. členu se za besedo »člani« dodata besedi »razreda jadrnic«. 
 
10) V 38. členu se: 
 
− v prvem odstavku beseda »dotedanjega« nadomesti z besedo »dosedanjega«, 
− doda nov drugi odstavek, ki se glasi: »Prvo skupščino Sekcije za velike jadrnice skliče Generalni 

sekretar na predlog sveta za potovalne jadrnice oziroma najkasneje v roku 3 mesecev od dneva 
sprejetja statuta.«, 

− dosedanji drugi, tretji in četrti odstavek postanejo tretji, četrti in peti odstavek. 


