Pravila delovanja sekcije JZS za velike jadrnice
sprejeta na ustanovni seji sekcije 14. aprila 2015
1. člen
Sekcija za velike jadrnice ( v nadaljevanju sekcija) je sekcija Jadralne zveze Slovenije, ki je ustanovljena
in deluje na podlagi 25. člena Statuta JZS.
2. člen
Član sekcije je društvo član JZS, ki je v jadralni razredih, ki se razvrščajo v področje delovanja sekcije v
zadnjih dveh le h organiziral regate ali katerega jadralna posadka je v zadnjih dveh le h nastopila na
vsaj eni rega iz koledarja JZS na območju Republike Slovenije.
3. člen

Društva člani JZS, ki organizirajo regate pod okriljem sekcije, vendar ne izpolnjujejo pogojev iz
2.člena tega pravilnika, imajo na skupščini sekcije pravico posvetovalnega glasu in se
vključujejo v delo sekcije.
4. člen
Sekcija zlas skrbi za:
‐ Načrtni razvoj za velike jadrnice,
‐ Pospešuje in razvija množično in rekrea vno dejavnost na velikih jadrnicah,
‐ Jadralne razrede kot so, odpr razred, mono pi in hendikep (ORC, IRC) jadranje v
priobalnem in odprtomorskem jadranju,
‐ V sodelovaju z SRF in komisijo za usposabljanje skrbi za usposobljenost kadrov za potrebe
sekcije,
‐ Pravilnike za potrebe sekcije,
‐ Sekcija izdaja razne cer ﬁkate in dovoljenja s področja delovanja sekcije.
5. člen

Najvišji organ sekcije je skupščina sekcije.
Skupščino sestavljajo po en predstavnik vsakega člana sekcije. Vsak član sekcije ima pri
glasovanju na skupščini sekcije 1 glas.
Skupščina sekcije je sklepčna, če je prisotnih vsaj 1/3 članov sekcije. Če ob času iz sklica
Skupščina ni sklepčna, se začetek zasedanja prestavi za 30 minut. Po preteku tega časa
Skupščina veljavno sklepa, če je prisotna 1/5 članov sekcije. Praviloma vodi skupščino
predsednik sekcije, razen v primeru, ko se skupščina sekcije odloči drugače.
6. člen
Skupščina sekcije odloča o:
‐ voli in razrešuje upravni odbor sekcije
‐ sprejema pravila in spremembe pravil sekcije

‐ daje strateške usmeritve upravnemu odboru sekcije
‐ odloča o višini taks in prispevkov, ki zadevajo člane sekcije v zvezi z delovanjem sekcije
7. člen
Skupščino sekcije skliče UO sekcije najmanj 15 dni pred datumom skupščine sekcije. Gradiva
za skupščino se objavi na spletni strani JZS. Skupščino lahko skliče tudi 1/3 članov sekcije in
velja enak časovni rok za sklic skupščine.
Skupščina sekcije se sestaja najmanj enkrat letno.
8. člen

Med zasedanji skupščine delo sekcije vodi vodi pet članski upravno odbor sekcije (UO), ki ga
sestavljajo predsednik, tajnik‐blagajnik in trije člani. Upravni odbor je sklepčen, če so prisotni
najmanj trije člani UO. UO odloča z večino opredeljenih glasov. V primeru izenačenega števila
glasov ZA in PROTI predlaganega sklepa, odloči glas predsednika.
9. člen

Člane UO izvolijo člani sekcije na skupščini sekcije. Mandatna doba UO je 4 leta. Člani UO so
lahko ponovno izvoljeni, brez omejitev. Seznam članov sekcije na podlagi 2.člena tega
pravilnika pred skupščino sekcije pripravi UO in je sestavni del gradiva ob sklicu skupščine
sekcije. UO se sestaja na sejah, ki morajo bi najmanj 2 krat letno.
10. člen
Naloge UO sekcije so zlas :
‐ usklajuje in sprejema koledar regat in ga posreduje v potrditev IO JZS
‐ pripravi in sprejme ﬁnančni načrt sekcije ter ga usklajuje z IO JZS
‐ sprejema pravilnike za potrebe delovanja sekcije
‐ potrjuje višino štartnin
‐ imenuje predstavnike sekcije v ORC, IRC in drugih mednarodnih združenjih
‐ odgovoren je za gospodarno porabo sredstev sekcije
‐ odloča od drugih zadevah s področja delovanja sekcije
11. člen

Delo sekcije je javno. Zapisniki sej skupščine in UO sekcije se objavljajo na spletni strani JZS.
12. člen

Načrtovani prihodki sekcije so:
‐ Del članarine članov sekcije,
‐ Del veriﬁkacijske takse članov sekcije,
‐ Prihodki od dovoljenj za oglaševanje,
‐ Prihodki od izdaje cer ﬁkatov,
‐ Donacije,
‐ Sponzorstva,

‐ Dohodki od reklam in prireditev, ki jih organizira sekcija,
‐ Prihodki pridobljeni s strani javnih sredstev za namen sekcije.
13. člen

Poslovanje sekcije poteka preko transakcijskega računa Jadralne zveze Slovenije. Prihodki in
odhodki sekcije pri Jadralni zvezi Slovenije se vodijo na ločenem stroškovnem mestu.
14. člen

Pravice in dolžnos sekcije so opredeljene tudi v 25. členu Statuta JZS.

