
Predlog sprememb in dopolnitev statuta JZS 

 
 

1) Preambula se spremeni tako, da se glasi:  

 

»Na podlagi 13. člena Zakona o društvih (Uradni list RS št. 61/2006 s spremembami in 

dopolnitvami) so jadralna društva, združena v Jadralni zvezi Slovenije, na zasedanju 28. redne 

skupščine Jadralne zveze Slovenije dne 1. 4. 2015 sprejela Statut Jadralne zveze Slovenije in na 29. 

redni skupščini dne 25.5.2016 sprejela spremembe in dopolnitve Statuta ter sprejela čistopis 

Statuta, kot sledi:«.  

 

2) V 1. členu se za besedilom »Jadralna zveza Slovenije » doda besedilo »– Federazione Slovena 

Vela«.  

 

3) 2. člen se spremeni tako, da se glasi: 

 

»Ime JZS je: Jadralna zveza Slovenije – Federazione Slovena Vela. 

Angleški prevod JZS je: Slovenian Sailing Federation. 

Sedež JZS je na Kopališkem nabrežju 3 v Kopru. 

JZS je pravna oseba zasebnega prava in deluje na območju Republike Slovenije.  

JZS zastopa predsednik JZS.  

V primeru odsotnosti predsednika JZS zastopata podpredsednika samostojno. Če JZS ostane brez 

predsednika, JZS do izvolitve novega predsednika zastopa najstarejši podpredsednik oziroma, če 

ostane JZS tudi brez obeh podpredsednikov, najstarejši član Izvršnega odbora.« 

 

4) 3. člen se spremeni tako, da se glasi:   

 

 »JZS ima svoj znak. Znak JZS so grafično prikazana jadra bele, modre in rdeče barve kot silhueta 

Triglava z valovnico morja in napisom: Jadralna zveza Slovenije – Federazione Slovena Vela, 

Slovenian Sailing Federation. 

JZS lahko uporablja žig.« 

 

5) V 4. členu se črta beseda »-ZŠZ«. 

 

6) Naslov II. poglavja se spremeni tako, da se glasi »II. NAMEN IN CILJI TER NALOGE IN 

DEJAVNOSTI JZS« 

 

7) V 5. členu se doda nov prvi odstavek in se spremeni drugi odstavek tako, da se besedilo člena v 

celoti glasi: 

 

»Namen JZS je gojiti jadranje na vodi v Sloveniji s ciljem vzpodbujanja, razvijanja, širjenja in 

napredka jadralnega športa v Sloveniji. 

Svoj namen iz prejšnjega odstavka JZS uresničuje zlasti preko naslednjih nalog in dejavnosti: 



• s skrbjo za načrten razvoj jadranja v Sloveniji, 

• s pospeševanjem in razvijanjem množične in rekreativne dejavnosti v jadralnem športu, 

• z razvijanjem množičnosti in kvalitete v slovenskem jadranju, 

• z uresničevanjem izvajanja letnih in srednjeročnih programov dela JZS, 

• s skrbjo za izbiro in pripravo nacionalnih reprezentanc, ki zastopajo Slovenijo na 

mednarodnih tekmovanjih in drugih prireditvah, 

• s skrbjo in pomočjo pri šolanju amaterskih in poklicnih strokovnih kadrov na področju 

jadranja, 

• z organizacijo občasno pomembnih (večjih) prireditev z namenom popularizacije jadranja, 

• s skrbjo za vsestranski razvoj in popularizacijo jadranja  

• s skrbjo za racionalno in zakonito porabo sredstev JZS, 

• s skrbjo za propagando in založniško dejavnost, 

• s sodelovanjem z ISAF in EUROSAF ter nacionalnimi jadralnimi zvezami drugih držav.« 

 

8) Doda se nov 5.a člen, ki se v celoti glasi: 

 

»Da bi JZS uresničevala svoj namen, se lahko ukvarja tudi s pridobitno dejavnostjo, ki ni osnovni 

namen JZS, pod pogoji, ki jih za opravljanje te dejavnosti določajo veljavni predpisi. Pridobitna 

dejavnost mora biti povezana z nameni in nalogami društva ter se lahko opravlja v obsegu, 

potrebnem za njihovo doseganje. 

Za pridobivanje sredstev za financiranje dejavnosti  opravlja tudi pridobitno dejavnost in v okviru 

tega opravlja poslovne aktivnosti na sledečih dejavnostih po SKD:   

• C 18.120 Drugo tiskanje  

• C 18.130 Priprava za tisk in objavo  

• G 47.640 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s športno opremo  

• G 47.710 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z oblačili  

• G 47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu  

• J 58.190 Drugo založništvo 

• L 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih in najetih nepremičnin  

• M 70.210 Dejavnosti stikov z javnostjo  

• M 70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje  

• M 73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora  

• M 73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja  

• N 77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v zakup  

• N 77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup  

• N 79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj  

• N 79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti  

• N 82.110 Nudenje celovitih pisarniških storitev  

• N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj  

• N 82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti  

• P 85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije  

• P 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje  

•  P 85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje  

• R 93.110 Obratovanje športnih objektov  

• R 93.190 Druge športne dejavnosti  

• R 93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas  



• S 94.999 Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij.« 

 

9) V 6. členu se v prvem odstavku doda nov prvi stavek, ki se glasi »Delo JZS je javno.« in se v 3. 

alineji črta besedilo »in drugih dokumentov JZS«. 

 

10) V 7. členu se v drugem stavku za besedilom »izvršnega odbora JZS« doda besedilo », oziroma v 

primeru vložene pritožbe v skladu s petim odstavkom 8. člena, s sklepom Skupščine, ki odloči, 

da se društvo sprejme v članstvo JZS.«  

 

11) V 8. členu se: 

 

− spremeni prva alineja tako, da se glasi: »je jadralno društvo, ki je ustanovljeno in registrirano na 

podlagi zakona o društvih ter je podalo vlogo za članstvo v JZS  v skladu s tretjim odstavkom 

tega člena,«; 

− dodajo novi drugi, tretji in četrti odstavek, ki se glasijo: : 

»O sprejemu oz. zavrnitvi društva v članstvo JZS odloča Izvršni odbor s sklepom. 

Društvo, ki želi postati član JZS, mora vložiti pisno vlogo za članstvo v JZS, ki jo pošlje na sedež JZS. 

Vlogi je potrebno priložiti kopijo odločbe o vpisu društva v register društva in sklep najvišjega 

organa društva o vključitvi v JZS.   

Izvršni odbor mora o vlogi za članstvo v JZS odločiti v roku 60 dni od njenega prejema in o svoji 

odločitvi pisno obvestiti društvo (člana) v roku najkasneje 14 dni po seji Izvršnega odbora.    

Izvršni odbor zavrne članstvo društvu, ki ne izpolnjujejo pogojev iz prvega odstavka tega člena. V 

primeru zavrnitve mora Izvršni odbor v obvestilu društvu iz drugega odstavka tega člena navesti 

razlog za zavrnitev. Zoper sklep Izvršnega odbora se lahko društvo pritoži na Skupščino JZS v roku 

30 dni od prejema obvestila o zavrnitvi. O pritožbi odloča Skupščina na svoji prvi naslednji seji. 

Odločitev Skupščine JZS je dokončna.« 

 

12) V 9. členu se spremeni in dopolni zadnji odstavek tako, da se glasi: 

 

»Sklep o prenehanju članstva v JZS sprejme Izvršni odbor JZS. O prenehanju članstva mora JZS 

obvestiti člana (društvo) v roku 14 dni od sprejema sklepa z navedbo razloga za prenehanje 

članstva. Zoper sklep Izvršnega odbora lahko član (društvo) vloži pritožbo o prenehanju članstva v 

JZS na Skupščino JZS v 30 dneh od prejema obvestila o izključitvi iz JZS. O pritožbi odloča Skupščina 

svoji prvi naslednji seji. Odločitev Skupščine JZS je dokončna.« 

 

13) V 13. členu se v drugem odstavku pri določbi glede števila glasov po seštevku števila glasov 

vsakega kategoriziranega jadralca dopolni prva alineja tako, da se glasi:  

 

»1 jadralec s statusom državnega ali mladinskega razreda: 1 glas na Skupščini, 

oziroma v primeru, da so jadralci pridobili kategorizacijo na posamezni veliki jadrnici, se za 

odločanje na skupščini štejejo največ tri glasovi«  

 

14) V 17. členu se: 

 



− v prvem odstavku za besedo »zasedanjem« doda »na način, kot je določen za redno 

Skupščino.«, 

− doda nov drugi odstavek, ki se glasi:  

»Za obveščanje članov JZS se o zasedanju izredne Skupščine (vabila in gradivo) ter za glasovanje na 

izredni Skupščini se uporabljajo določbe, ki veljajo za redno zasedanje Skupščine.«  

 

15) V 21. členu se v prvem odstavku v tretji in četrti alineji za besedama »JZS« doda besedilo »v 

skladu s smernicami Skupščine JZS« in se v predzadnji alineji za besedo »tekmovanj« doda 

beseda »in« . 

 

16) V 23. členu se spremeni prvi odstavek tako, da se glasi: »JZS ima Generalnega sekretarja, ki 

opravlja izvršilne in operativne naloge Izvršilnega odbora in JZS.« 

 

17) V 24. členu se: 

 

− v prvem odstavku za besedo »organe« doda besedilo »Izvršnega odbora« in se črta tretja alineja; 

− v drugem odstavku se za besedo »organi« doda besedilo »Izvršnega odbora« in za besedo »JZS« 

doda besedilo », razen disciplinskega pravilnika, ki ga potrdi Izvršni odbor in predloži v sprejem 

na Skupščino«. 

 

18) V 27. členu se besedilo »če je prisoten« popravi z »če sta prisotna«. 

 

19) V 31. členu se besedilo »pridobitvena dejavnost« nadomesti z besedilom »pridobitne dejavnosti, 

opredeljene v 5. a členu Statuta, in«.  

 

20) V 32. členu se: 

 

− doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 

»JZS vodi finančno in materialno poslovanje v skladu s Pravilnikom o računovodstvu in finančnem 

poslovanju JZS, v katerem določi način vodenja in izkazovanja podatkov o finančno-materialnem 

poslovanju JZS.«; 

− dosedanja drugi in tretji odstavek zato postaneta nova tretji in četrti odstavek.  

 

21) V 36. členu se: 

 

− spremeni prvi odstavek tako, da se glasi: 

»JZS preneha z delom: 

• po volji članov, t.j. s sklepom Skupščine z 2/3 večino vseh glasov iz 13. člena tega Statuta, 

• s stečajem, 

• na podlagi sodne odločbe o prepovedi delovanja, 

• če število članov pade pod dva ali 

• po samem zakonu.« 

− v drugem odstavku črta beseda »-ZŠZ«. 

 

22) 37. člen se spremeni tako, da se glasi:  

 



»Spremembe in dopolnitve Statuta pričnejo veljati z dnem, ko jih sprejme Skupščina JZS, razen če 

ni v Statutu drugače določeno.  

Določba 13. člena Statuta se začne uporabljati na prvi naslednji Skupščini JZS po zasedanju 28. 

skupščine JZS.« 

 

23) 38. člen se spremeni tako, da se glasi: 

 

»Splošne akte JZS se mora uskladiti s tem Statutom najkasneje v šestih mesecih po uveljaviti 

Statuta, sprejetega na 28. Skupščini JZS. 

Člani JZS morajo uskladiti svoja pravila s tem Statutom najkasneje v dvanajstih mesecih po 

uveljavitvi Statuta, sprejetega na 28. Skupščini JZS.« 
 
 


