
sekcija za velike jadrnice

18. (korespondenčna) seja UO sekcije za velike jadrnice pri JZS,

ki je potekala od 04.12. ob 13:00 do 05.12.20177 ob 13:00

Korespondenčne seje so se udeležili člani UO: David Bartol, Marko Kete, Tomaž Virnik, Goran 
Djordjevič in Uroš Žvan

Dnevni red:
1. Odstop UO sekcije
2. Sklic skupščine sekcije

1. točka
Odstop UO sekcije

V skladu z dogovorom med člani upravnega odbora sekcije, celoten upravni odbor skupščini poda
odstopno izjavo. S tem se mandat vodstva sekcije uskladi z mandatom IO JZS. S to potezo se k 
delu v vodstvu sekcije lahko pritegne nove zainteresirane z novimi idejami. Sedanji člani UO bodo
za članstvo v UO kandidirali po lastni presoji.

2. točka
Sklic skupščine sekcije

Skupščino sekcije skliče UO sekcije v skladu s 7. členom pravil delovanja sekcije za dan 21.12.20177
v Športnem Centru Triglav, Vodovodna cesta 25, Ljubljana s pričetkom ob 18:00 uri.

Vabilo in gradiva za skupščino sekcije se objavi na spletni strani JZS in z elektronsko pošto 
posreduje klubom članom sekcije na elektronske naslove objavljene na spletni strani JZS.

Predlagan dnevni red:
1) Pozdravni nagovor predsednika sekcije
2) Imenovanje delovnega predsedstva
3) Poročila o delu in finančna poročila sekcije v letu 2016 in 2017
4) Seznanitev skupščine z odstopom UO sekcije
5) Volitve novega UO sekcije
6) Program delovanja sekcije v letu 2018
7) Razno

Sklep UO/05.12.20177/1:
Skupšina sekcije se skliče za dan 21.12.20177 v Športnem Centru Triglav, Vodovodna cesta 25, 
Ljubljana s pričetkom ob 18:00 uri. z zgoraj predlaganim dnevnim redom.
Za sklep je glasovalo 5 članov UO. Sklep je sprejet.

UO sekcije obravnava pripravljena poročila in predlagan program dela za leto 2018.

Sklep UO/05.12.20177/2:
UO sekcije smatra pripravljena poročila in program za primerna in jih skupaj z vabilom za sklic 
skupščine posreduje članstvu.
Za sklep je glasovalo 5 članov UO. Sklep je sprejet.

zapisal:
Uroš Žvan


