
Pravilnik o delu Sveta za potovalne jadrnice 

1. člen 

Svet za potovalno jadranje (v nadaljevanju - SPJ) je stalni organ Izvršnega odbora in je 
za svoje delo odgovoren Izvršnemu odboru. Izvršni odbor na predlog predsednika JZS 
imenuje Predsednika SPJ. Člane SPJ izbere Izvršni odbor na predlog predsednika SPJ. SPJ 
ima največ 6 članov. 

2. člen 

SPJ skrbi za razvoj potovalnih in športno potovalnih jadrnic na področju regatnega 
jadranja, ki vključuje jadrnice monotip razredov, open razreda, handicap razreda ter 
jadralnega dvobojevanja (match race). 

3. člen 

S tem pravilnikom SPJ opredeli dela in naloge SPJ, ter način dela na sejah SPJ 
(poslovnik). 

4. člen 

SPJ se sestaja po potrebi, najmanj dvakrat letno. Sejo SPJ sklicuje predsednik, v njegovi 
odsotnosti pa namestnik. Na pobudo vsaj treh članov sveta, je predsednik dolžan sklicati 
sejo najkasneje v 30 dneh. Sejo SPJ je potrebno sklicati najmanj 3 dni pred sejo s pisnim 
vabilom (tudi po elektronski pošti) in dnevnim redom. V izjemnih primerih lahko seja 
poteka preko telefona ali elektronske pošte. O vsaki seji morajo biti predhodno obveščeni 
vsi člani sveta.  

5. člen 

Naloge SPJ so:  

• skrbi za smiselno posodabljanje pravilnikov s področja SPJ in sestavo novih, v 
kolikor so potrebni,  

• skrbi za upoštevanje pravilnikov JZS in SPJ s strani klubov in društev – 
organizatorjev regat za potovalne jadrnice,  

• skrbi za komunikacijo med klubi in društvi ter Izvršnim odborom na področju 
potovalnega jadranja  

• predlaga Državna prvenstva na področju delovanja sveta, ter izdaja soglasja za 
njihovo izvedbo, 

• izdaja soglasja za nastope na tekmovanjih v tujini (SP, EP, regate 1. ranga),  
• določa kriterije za izvedbo regat pod okriljem SP  

6. člen 

Delo SPJ spremlja sekretar zveze, vodi zapisnik in opravlja naloge v skladu z 24. členom 
Statuta JZS.  

7. člen 

SPJ je sklepčen če je prisotnih vsaj polovica članov. SPJ odloča z večino glasov navzočih 
članov. V primeru neodločenega glasovanja, prevlada glas predsedujočega. Zapisnik s 
sklepi se najkasneje v roku 8 dni dostavi članom SPJ. Zapisnike in sklepe SPJ sekretar 
objavi na internetni strani JZS.  



8. člen 

Ta pravilnik je bil sprejet na seji Izvršnega odbora JZS, 27.01.2006 v Kopru in prične 
veljati 01.02.2006  

Predsednik 
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