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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 2831. redne skupščine Jadralne 
zveze Slovenije dne 1. 4. 201520.12.2018 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: 

 
S T A T U T 

JADRALNE ZVEZE SLOVENIJE 
 
 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
Jadralna zveza Slovenije – Federazione Slovena Vela (v nadaljnjem besedilu JZS) je prostovoljna zveza 
društev, katerih namen je razvijati in gojiti jadranje na vodi v Sloveniji.  
 

2. člen 
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: Kopališko nabrežje 3, 6000 Koper. 
 
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. 
 

3. člen 
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 – Slovenian Sailing Federation. 
 
JZS lahko uporablja žig. 
 

4. člen 
JZS je članica World Sailing, European Sailing Association (v nadaljnjem besedilu EUROSAF) in 
Olimpijskega komiteja Slovenije - Združenja športnih zvez (v nadaljnjem besedilu OKS),) ter drugih 
mednarodnih organizacij,. 
 
JZS lahko samostojno sodeluje ali se včlani v sorodne mednarodne in tuje organizacije, ki imajo 
podobne namene ter cilje in katerih delo je povezano z jadranjem. 
 
II. NAMEN IN CILJI TER NALOGE IN DEJAVNOSTI JZS 
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5. člen 

Namen JZS je razvijati in 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 World Sailing in EUROSAF ter nacionalnimi jadralnimi zvezami drugih držav. 

 
5.a člen 

Da bi JZS uresničevala svoj namen, se lahko ukvarja tudi s pridobitno dejavnostjo, ki ni osnovni namen 
JZS,. Pridobitno dejavnost lahko opravlja pod pogoji, ki jih za opravljanje te dejavnosti določajo veljavni 
predpisi. Pridobitna dejavnost mora biti povezana z nameni in nalogami društvaJZS 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  
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 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 

 
6. člen 

Delo JZS je javno. Javnost dela JZS je zagotovljena: 
 z izvajanjem obveščanja članov in javnosti na spletni strani JZS, 
 z izdajanjem pisnih informacij in drugih dokumentov, 
 z možnostjo vpogleda v zapisnike sej vseh organov JZS vsem članom JZS in drugim osebam, ki 

za to izkažejo upravičen interes, 
 vsa zasedanja Skupščine JZS so praviloma javna, razen če Izvršni odbor ne odloči drugače.  

Gradivo za Skupščino je dostopno na spletni strani JZS od dne njenega sklica naprej, vabilo pa 
je članom posredovano v pisni obliki, 

 prek sredstev javnega obveščanja, 
 vsi sklepi Izvršnega odbora in organov zveze so javni in se objavijo na spletni strani JZS. 

 
Za javnost dela JZS je odgovoren predsednik JZS. 
 
III. ČLANSTVO 

 
7. člen 

Člani JZS so jadralna društva, ki so po določilih zakona o društvih vpisana v register društev. Društvo 
postane član JZS s sklepom Izvršnega odbora JZS, oziroma v primeru vložene pritožbe v skladu s petim 
odstavkom 8. člena, s sklepom Skupščine, ki odloči, da se društvo sprejme v članstvo JZS. 
Člani JZS so društva, ki izpolnjujejo pogoje tega Statuta..  

 
8. člen 

Član JZS jelahko postane vsako društvo, ki izpolnjuje naslednje pogoje: 
 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, 
 Izvršni odbora JZS je sprejel sklep o sprejemu društva v članstvo JZS , 
 izrazi željo po članstvu na način, da je podalo vlogo za članstvo v JZS  v skladu s tretjim 

odstavkom tega člena, 
 uskladi program dela s programom dela JZS in o tem letno poroča JZS,. 
 ima plačano letno članarino, katere višino določi Skupščina JZS. 

 
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 
za članstvo je potrebno priložiti kopijo odločbe o vpisu društva v register društva in sklep najvišjega 
organa društva o vključitvi v JZSokviren program dela, vsaj za prvo naslednjo sezono.   
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O sprejemu oz. zavrnitvi društva v članstvo JZS odloča Izvršni odbor s sklepom. 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.    
 
V primeru, da 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 tak 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. 
(v nujnih primerih lahko tudi na izredni). Odločitev Skupščine JZS je dokončna.  
 
Društvo je dolžno v roku 30 dni, po prejemu dokončne odločitve o članstvu v JZS, plačati članarino v 
višini, ki jo sprejme skupščina JZS. Članarino je nato dolžno društvo plačati enkrat letno, skladno z 9. 
členom Statuta. 
 

9. člen 
Dolžnosti članov JZS so: 

 da se aktivno vključujejo v realizacijo dogovorjenih programov dela, 
 da s svojim vedenjem ohranjajo ugled in veljavo JZS, 
 da delujejo na svojem področju s ciljem množičnega in kvalitetnega razvoja ter gojenja  

jadranja, 
 da izpolnjujejo določbe Statuta JZS, 
 da sodelujejo na Skupščini JZS in volijo organe JZS, 
 da do 31.1. tekočega leta pošljejo letno poročilo o delu društva za preteklo leto, če so bili kot 

član JZS udeleženi pri financiranju programov JZS, 
 da vsako leto do 31.12. poravnajo članarino za naslednje leto in redno poravnavajo finančne 

obveznosti do JZS. 
 
Pravice članov JZS so: 

 da sodelujejo na zasedanjih Skupščini JZS in volijo organe JZS, 
 da samostojno urejajo svoje notranje zadeve, 
 da aktivno sodelujejo pri oblikovanju programa dela  JZS, 
 da sodelujejo v izvrševanju programa dela in finančnega načrta JZS ter da so o tem obveščeni, 
 da so deležni strokovne in organizacijske pomoči v okviru možnosti JZS, 
 da organi JZS obravnavajo njihove predloge, ki so v skladu z dogovorjenimi cilji in 
  sprejetimi programi JZS in se do njih opredeljujejo, 
 da imajo možnost vpogleda v vse dokumente JZS. 

 
Članstvo v JZS preneha: 

 če posamezni član (društvo) na podlagi sklepa najvišjega organa društva odstopi od članstva vs 
prostovoljnim izstopom iz JZS in, o sklepučemer član pisno obvesti JZS, 

 s prenehanjem društva, o čemer član pisno obvesti JZS, 
 z izključitvijo. 

 
O izključitvi člana iz društva odloča Izvršni odbor JZS s sklepom: 
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 če posamezni član (društvo) krši ali ne izpolnjuje določil Statuta JZS, 
 če posamezni član (društvo) ne poravna članarine v 3 mesecih po roku zapadlosti plačila 

članarine iz 1. odstavka tega člena in po prejemu 2 pisnih  opominov s strani JZS,  
 če posamezni član (društvo) preneha z delom in o tem pisno obvesti JZS. 

 
 Sklep o prenehanju članstva v JZS sprejme Izvršni odbor JZS. če je bil kot član JZS udeležen pri 

financiranju programov JZS, če v roku iz 1. odstavka tega člena ne pošlje letnega poročila. 
 
O prenehanju članstva izključitvi mora JZS obvestiti člana (društvo) v roku 14 dni od sprejema sklepa 
Izvršnega odbora o izključitvi z navedbo razloga za prenehanje članstva.izključitev. Zoper sklep 
Izvršnega odbora o izključitvi 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 na svoji 
prvi naslednji seji. Odločitev Skupščine JZS je dokončna.  
 
IV. ORGANI JZS 

 
10. člen 

Organi JZS so: 
 1) Skupščina 
 2) Izvršni odbor 
 3) Nadzorni odbor 
 

Mandatna doba organov JZS Izvršnega in Nadzornega odbora je 4 leta. Posamezni člani 
organovIzvršnega in Nadzornega odbora  so lahko večkrat voljeni. Če član Izvršnega ali Nadzornega 
odbora odstopi ali mu mandat preneha, lahko skupščina na njegovo mesto izvoli novega člana, ki 
nadaljuje njegov mandat (nadomestne volitve). 
 
 JZS si prizadeva v Izvršnem in Nadzornem odboru vzpostaviti razpršenost strokovnih znanj ter 
primerno zastopanost po spolu, starosti, izobrazbi in jadralnih izkušnjah. 
 

SKUPŠČINA JZS 
 

11. člen 
Skupščina je najvišji organ JZS. 
 
 Zasedanje Skupščine je lahko redno ali izredno.  
 

12. člen 
Redno zasedanje Skupščine skliče Predsednik JZS najmanj 1 krat letno. 
 
VabilaSklic in vabila z dnevnim redom, ki Skupščine se bo obravnavalo na Skupščini, je potrebno 
posredovati članom posreduje najmanj 15 dni pred zasedanjem Skupščine. Vabilo  je članom 
posredovano v pisni obliki na sedež člana ali preko elektronske-pošte na elektronski naslov člana, 
gradivo za Skupščino pa je dostopno na spletni strani JZS od dne njenega sklica naprej. 
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13. člen 

Pri odločanju na skupščini ima vsak član (društvo) najmanj en glas na skupščini.  
 
Posamezni član JZS pridobi dodatno število glasov na naslednji podlagi: 
 
 po številu verificiranih jadralcev JZS v preteklem letu: 

 od 10 do 20 verificiranih jadralcev:    1 glas na Skupščini, 
 od 21 do 50 verificiranih jadralcev:    2 glasova na Skupščini, 
 51 in več verificiranih jadralcev:                  3 glasovi na Skupščini; 
 

 po kriteriju razvoja množičnega mladinskega tekmovalnega jadranja glede na število tekmovalcev, 
ki so se v preteklem letu udeležili vsaj treh kriterijskih regat iz koledarja regat JZS:  
 za vsakih 5 tekmovalcev:     1 glas na Skupščini; 

 
 po seštevku števila glasov za vsakega kategoriziranega jadralca na veljavnem, objavljenem 

seznamu kategoriziranih športnikov pri OKS-u na dan sklica skupščine: 
 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,  

 1 jadralec s statusom perspektivnega športnika:  4 glasovi na Skupščini, 
 1 jadralec s statusom  mednarodnega razreda   5 glasov na Skupščini, 
 1 jadralec s statusom svetovnega ali olimpijskega razreda              6 glasov 

na Skupščini; 
  

 po seštevku števila glasov za vsako organizirano regato, ki jo je član izvedel v preteklem letu in je 
bila v koledarju regat JZS: 
 1 članska regata v neolimpijskih jadralnih razredih:      1 glas na Skupščini, 
 1 regata v mladinskih in/ali olimpijskih razredih:      2 glasova na Skupščini, 
 1 evropsko ali svetovno prvenstvo v neolimpijskih razredih:       3 glasovi na Skupščini, 
 1 regata v mladinskih in/ali olimpijskih razredih, ki je bila v   

koledarju World Sailing in je na njej nastopilo najmanj 
 100 jadralcev iz najmanj 5 držav:                                                            4 glasovi na Skupščini. 

 
Pred vsako Skupščino je dolžan Izvršni odbor narediti seznam članov JZS s pripadajočim številom glasov 
za odločanje. Seznam je obvezen in sestavni del gradiva za Skupščino. 
 
Skupščino sestavlja po 1 (en) predstavnik vsakega člana JZS, ki je zastopnik člana JZS (društva) ali njegov 
pooblaščenec, ki se na Skupščini izkaže s pisnim pooblastilom zastopnika člana JZS (društva).. Za 
glasovanje prejme glasovalni listič z napisanim številom glasov. 
 

14. člen 
Skupščina veljavno sklepaje sklepčna, če je prisotnih toliko članov JZS, da imajo skupaj več kot polovico 
glasov vseh članov JZS glede na seznamiz seznama iz predzadnjega odstavka 13. člena. 
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Če ob oklicanem času iz sklica Skupščina Skupščine le-ta ni sklepčna, se začetek zasedanja prestavi za 
30 minut. Po preteku tega časa se ponovno ugotavlja sklepčnost, v tem primeru je Skupščina veljavno 
sklepasklepčna, če je prisotnih vsaj 30% glasov vseh članov JZS glede na seznamiz seznama iz 
predzadnjega odstavka 13. člena. 
 
Skupščina sprejema odločitve z večino glasov prisotnih glasov, razen o  spremembi Statuta,  ko je 
potrebna dvotretjinska večina prisotnih glasov. 
 
Glasovanje je javno. 
 
Pri glasovanju o izvolitvi in razrešitvi članov Nadzornega odbora, 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. 
 

15. člen 
Redna Skupščina obravnava oziroma odloča o naslednjih zadevah: 

 o sprejemu in spremembah Statuta JZS, disciplinskega pravilnika ter drugih splošnih aktov, 
poslovnika o delu Skupščine ter o spremembah oziroma dopolnitvah teh aktov, 

 o srednjeročnem programu dela JZS, 
 o poročilih organov JZS, 
 o zaključnem računu (letnem poročilu) JZS, 
 seznani se z letnim programom dela in letnim finančnim načrtom JZS in v zvezi s tem daje 

usmeritve Izvršnemu odboru, 
 voli in razrešuje Predsednika JZS, pri čemer kandidat za Predsednika JZS ob svoji kandidaturi 

predstavi seznam kandidatov za člane Izvršnega odbora, na katerem je lahko več kandidatov 
za izvršni odbor, kot jih zahteva ta Statut, 

 voli in razrešuje člane Izvršnega odbora in Nadzornega odbora, pri čemer člane Izvršnega 
odbora imenuje svoli iz seznama, ki ga je ob svoji kandidaturi predložil izvoljeni predsednik JZS, 
v primeru, da je na seznamu več kandidatov kot je mest, so izvoljeni kandidati z največ glasovi,  

 dodeljuje naslov častnega predsednika in častnih članov Izvršnega odbora JZS, 
 dokončno odloča o pritožbah zoper sklepe Izvršnega odbora JZS, 
 obravnava druga vprašanja, ki so pomembna za delovanje JZS v skladu s tem Statutom in 

drugimi akti JZS, 
 določa višino članarine in prispevek sekcije za delovanje JZS za naslednje leto 
 odloča o prenehanju JZS. 
 sprejema Disciplinski pravilnik JZS ter njegove spremembe oz. dopolnitve. 

 
16. člen 

Izredno zasedanje Skupščine skliče Izvršni odbor: 
 na zahtevo predsednika JZS, 
 na zahtevo Nadzornega odbora, 
 na zahtevo najmanj 1/3 članov JZS. 

 
17. člen 
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Izredna Skupščina sklepa samo o vprašanjih, za katere je bila sklicana. Izredno Skupščino mora sklicati 
Izvršni odbor najkasneje v roku 15 dnehdni po prejeti zahtevi in najmanj 15 dni pred zasedanjem na 
način, kot je določen za redno Skupščino. Če Izvršni odbor ne skliče izredne Skupščine v tem roku, jo 
lahko skliče predlagatelj. 
 
Za obveščanje članov JZS se o zasedanju izredne Skupščine (vabila in gradivo) ter za glasovanje na 
izredni Skupščini se smiselno uporabljajo določbe tega Statuta, ki veljajo za redno zasedanje Skupščine.  
 

IZVRŠNI ODBOR JZS 
 

18. člen 
Delo JZS med dvema zasedanjema Skupščine vodi Izvršni odbor. 
 
Izvršni odbor je operativno izvršilni organ Skupščine. 
 
JZS. Izvršni odbor JZS sestavljajo predsednik, dva podpredsednika ter šest članov. 
 
, od katerih je en član glavni trener. Predsednik Izvršnega odbora je Predsednik JZS. 

 
19. člen 

Izvršni odbor se sestaja po potrebi, najmanj 4 krat letno. Seje sklicuje in vodi predsednik, v njegovi 
odsotnosti pa podpredsednik, katerega le ta predhodno pooblasti.  
 
Če JZS ostane brez predsednika, seje sklicuje in vodi  do izvolitve novega najstarejši podpredsednik 
oziroma, če ostane JZS tudi brez obeh podpredsednikov, najstarejši član Izvršnega odbora. 

 
 

20. člen 
Izvršni odbor je sklepčen, če je na seji prisotnih več kot polovica članov.  
 
Izvršni odbor odloča z večino glasov navzočih članov. V primeru enakega števila glasov za in proti odloči 
glas predsednika JZS. 
 

 
21. člen 

Izvršni odbor opravlja naslednje naloge: 
 pripravlja gradivo za Skupščino in jo sklicuje, 
 uresničuje sklepe Skupščine, 
 sklicuje izredno Skupščino,  
 sprejema letni program dela JZS v skladu s smernicami Skupščine JZS, 
 sprejema letni finančni načrt JZS v skladu s smernicami Skupščine JZS, 
 pripravi zaključni račun JZS, 
 sklepa pogodbe o financiranju programa športnika med JZS, društvom in športnikom, 

jadralcem, 
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 sprejme poslovnik svojega dela in potrjuje poslovnike ter pravilnike za delo organov Izvršnega 
odbora in ostale splošne akte, razen Disciplinskega pravilnika JZS, 

 izmed članov Izvršnega odbora imenuje in razrešuje podpredsednika Izvršnega odbora, 
 imenuje in razrešuje predstavnike JZS v World Sailig in drugih mednarodnih organizacijah, 
 imenuje in razrešuje predstavnike JZS v nacionalnih športnih organizacijah in zvezah, 
 imenuje in razrešuje člane posameznih organov Izvršnega odbora, 
 imenuje in razrešuje generalnega sekretarja JZS, 
 na predlog predsednika JZS imenuje glavnega trenerja, 
 podeljuje priznanja, pohvale in nagrade zaslužnim tekmovalcem, športnim delavcem ter 

organizacijam, ki delujejo v prid jadralnega športa, 
 odloča o prošnjah in pritožbah na drugi stopnji v primeru nepravilnosti pri izvedbi tekmovanj, 

registracijah tekmovalcev in odločitvah Disciplinske komisije, 
 določa višino startnin, verifikacijske takse in ostalih prispevkov, 
 odloča o tekmovalnem koledarju JZS v Sloveniji, 
 odloča o soglasju kandidaturi za organizacijo večjih mednarodnih tekmovanj in 
 odloča o drugih zadevah v skladu s tem statutom. 

 
Izvršni odbor lahko zadrži sklepe organov Izvršnega odbora in zahteva ponovno odločanje. 
 
Izvršni odbor lahko s sklepom določi, da določene svoje pristojnosti prenese na svoje stalne ali začasne 
organe. 
 
Izvršni odbor je za svoje delo odgovoren Skupščini JZS. 
 

Predsednik JZS 
 

22. člen 
Predsednik JZS ima naslednje naloge: 

 sklicuje in vodi seje Izvršnega odbora, 
 sklicuje redno Skupščino, 
 predstavlja in zastopa JZS, 
 spremlja uresničevanje sprejetih sklepov Izvršnega odbora, 
 je odredbodajalec za izvrševanje finančnega načrta, 
 opravlja še druge naloge, ki mu jih poverita Skupščina ali Izvršni odbor JZS, 
 je odgovoren za zakonito delo JZS. 

 
Mandatna doba predsednika JZS je 4 leta in je po poteku mandata lahko ponovno imenovan. 

 
 
 

V primeru začasne odsotnosti predsednika JZS zastopata podpredsednika Izvršnega odbora, vsak 
samostojno.  

 
Generalni sekretar Izvršnega odbora JZS 
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23. člen 
JZS ima Generalnega sekretarja, ki opravlja izvršilne in operativne naloge IzvršilnegaIzvršnega odbora 
in JZS. 
 
Generalnega sekretarja imenuje Izvršni odbor JZS za dobo 4 let in je lahko po preteku te dobe ponovno 
imenovan. Delo Generalnega sekretarja se nagrajuje po pravilniku, ki se uporablja za nagrajevanje 
strokovnih delavcev pri OKS in na osnovi finančnih možnosti JZS. 
 
Generalni sekretar ima naslednje pravice in dolžnosti: 

 koordinira delo sekretariata, Izvršnega odbora, organov JZS in Izvršnega odbora, sekcij in 
združenj razredov jadrnic, 

 skrbi za zakonito in pravilno poslovanje JZS, 
 skrbi za pravočasno pripravo in izvajanje delovnih programov in finančnega programa, 
 odgovarja za pravočasno pripravo gradiv za seje Izvršnega odbora, Skupščine ter posameznih 

organov JZS, 
 sodeluje in pomaga pri delu organov JZS, 
 poroča Izvršnemu odboru o opravljenih nalogah in izvršuje sklepe organov JZS, 
 skrbi za operativno izvajanje finančnega načrta in sklepov Izvršnega odbora, 
 odgovarja za izvedbo strokovnih in administrativno-tehničnih opravil, 
 po sklepu Izvršnega odbora opravlja še druge naloge. 

 
Generalni sekretar je za svoje delo odgovoren Izvršnemu odboru. 

 
24. člen 

 Izvršni odbor imenuje naslednje stalne organe Izvršnega odbora: 
 Glavnega trenerja, 
 Strokovni svet za vrhunski šport, 
 Svet za mladinsko jadranje, 
 Disciplinsko komisijo, 
 Komisijo za usposabljanje in trenerje ter 
 Svet sodnikov in regatnih funkcionarjev. 
 

Zgoraj navedeni organi Izvršnega odbora svoje delo izvajajo v skladu s pravilniki in poslovniki, ki jih 
pripravijo in jih predložijo v potrditev ter sprejem Izvršnemu odboru JZS, razen 
disciplinskegaDisciplinskega pravilnika JZS, ki ga potrdi Izvršni odbor in predloži v sprejem na Skupščino. 
 
Glavni trener organizira priprave reprezentanc, pregleduje, usklajuje in potrjuje programe dela in 
nastope reprezentančnih ekip,  ki jih financira JZS, in opravlja druge naloge v okviru letnega in 
razvojnega programa JZS. Je po funkciji predsednik strokovnega sveta in član Izvršnega odbora JZS. 
 
Po potrebi lahko Izvršni odbor oblikuje tudi druge stalne ali začasne organe. 
 
Izvršni odbor JZS določa dela in naloge organov v skladu z nameni in cilji, za katere jih je ustanovilo. 

 
Sekcija JZS 
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25. člen 

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, ki je v jadralnih razredih, ki se uvrščajo v področje sekcije v zadnjih 
dveh letih organiziral regato ali katerega  jadralna posadka je v zadnjih dveh letih nastopila na vsaj eni 
regati iz koledarja regat JZS na območju Slovenije. 
 
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 

 pripravlja pravilnike s področja delovanja sekcije in jih posreduje Izvršnemu odboru v 
potrditev, 

 organizira regate in druge prireditve, treninge in seminarje s področja delovanja sekcije in za 
potrebe 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.   
 

 
 
 
 

Razredi jadrnic 
 

26. člen 
Posamezni razredi jadrnic se organizirajo v skladu s pravili razreda. Za usklajeno delovanje  članov JZS 
v posameznem razredu ter za stike z mednarodnim združenjem razreda skrbi predstavnik razreda, ki 
ga v skladu s pravili razreda izvolijo člani razreda jadrnic na svoji Skupščini.  
 

Disciplinska komisija 
 

27. člen 
Disciplinsko komisijo imenuje Izvršni odbor JZS. Ima tri člane, ki izmed sebe izvolijo predsednika. 
Sklepčna je, če sta prisotna vsaj predsednik in en član.  
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28. člen 
Disciplinska komisija  vodi postopke in izreka disciplinske ukrepe v skladu z Disciplinskim pravilnikom 
JZS. Disciplinska komisija je za svoje delo odgovorna Izvršnemu odboru.disciplinskim pravilnikom.  
Disciplinska komisija je za svoje delo odgovorna Izvršnemu odboru. 
 

 
 

NADZORNI ODBOR 
 

29. člen 
JZS ima Nadzorni odbor, ki je sestavljen iz štirih članov in predsednika, ki jih izvoli Skupščina. 
 
Nadzorni odbor: 

 spremlja delo vseh pregleduje poslovanje JZS vsaj enkrat letno pred sprejemom zaključnega 
računa, 

 nadzoruje izvrševanje sklepov organov JZS, 
 spremlja izvajanje Statuta in drugih splošnih aktov JZS, 
 nadzira izvajanje sklepov Skupščine in drugih organov JZS, 
 nadzira, ali se odgovorno in ekonomsko smotrno uporabljajo sredstva JZS in v skladu s prejetim 

finančnim načrtom, 
 nadzoruje materialno inzakonitost dela JZS, 
 nadzoruje finančno poslovanje JZS, 
 za svoje delo odgovarja skupščini in ji pisno poroča. 

 
30. člen 

Nadzorni odbor veljavno sklepaje sklepčen, če so na seji prisotni vsaj trije člani, in odloča z večino 
glasov. 
 
O svojih ugotovitvah in sklepih mora Nadzorni odbor seznaniti Izvršni odbor in Skupščino JZS. 
 
Nadzorni odbor je dolžan  najmanj enkrat letno Skupščini podati poročilo o svojem delu. Nadzorni 
odbor je za svoje delo odgovoren Skupščini. 
 
 
V. FINANČNO-MATERIALNO POSLOVANJE JZS 

 
 

31. člen 
Viri materialnih sredstev JZS so: 

 participacije članov JZS (članarine), 
 verifikacijske takse in reklamne takse, 
 dohodki od reklam in prireditev, ki jih organizira JZS, 
 donacije, 
 sponzorstva, 
 javna sredstva, 
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 pridobitne dejavnosti, opredeljene v 5.a členu Statuta, in 
 drugi dohodki. 

 
 

32. člen 
Z materialnimi sredstvi gospodari Izvršni odbor v smislu sprejetih programov dela in finančnih načrtov. 
 
Materialno-finančno poslovanje JZS mora biti v skladu z veljavnimi finančnimi predpisi. 
 
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.  
 
Podatki se izkazujejo v skladu z Računovodskim standardom za društva, ki ga sprejme pooblaščena 
organizacija. 
 
Odredbodajalec za izvrševanje finančnega načrta je predsednik, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik 
ali član Izvršnega odbora, ki ga predsednik ali Izvršni odbor za to pooblastita. 

 
33. člen 

Finančno poslovanje JZS je javno s tem, da ima vsak član pravico vpogleda v finančno-materialno 
dokumentacijo. 
 
Nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo, gospodarno in učinkovito porabo javnih sredstev, ki jih JZS 
sprejme za izvajanje svojih dejavnosti, opravlja računsko sodišče. 

 
34. člen 

Za opravljanje administrativnih, tehničnih, strokovnih in tem podobnih del lahko Izvršni odbor po 
potrebi ustanovi posebno strokovno službo. 
 
 
VI. DRUGE DOLOČBE 

 
35. člen 

Tekmovanja so ena od osnovnih oblik dejavnosti JZS. Vsa jadralna tekmovanja potekajo po pravilih 
mednarodne jadralne zveze - World Sailing, pravilih posameznih razredov in predpisih JZS. 
 
 
VII. PRENEHANJE JZS  IN RAZPOLAGANJE S PREMOŽENJEM 

 
36. člen 

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, 
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 če število članov pade pod dva ali 
 po samem zakonu. 

 
V primeru, da JZS preneha z delom, preide vse njeno premoženje v last tistega, ki ga določi Skupščina, 
v skladu z zakonom, če tega ne stori, pa preide v last OKS. 
 
Proračunska sredstva se vrnejo proračunu RS. 
 
 
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 
37. člen 

Spremembe in dopolnitveS sprejetjem tega Statuta pričnejopreneha veljati Statut društva z dnem, ko 
jih sprejme Skupščina JZS, razen če nidne 25.5.2016 in vsa določila drugih splošnih aktov društva, ki so 
v Statutu drugače določeno.  
 
Določba 13. člena Statuta se začne uporabljati na prvi naslednji Skupščini JZS po zasedanju 28. 
skupščine JZS. 
 

38. člen 
Splošne akte JZS se mora uskladitinasprotju s tem Statutom najkasneje. Ta statut je sprejela skupščina 
dne 20.12.2018 in stopi v šestih mesecih po uveljaviti Statuta, sprejetega na 28. Skupščini JZS.veljavo 
takoj.  
 
Člani JZS morajo uskladiti svoja pravila s tem Statutom najkasneje v dvanajstih mesecih po uveljavitvi 
Statuta, sprejetega na 28. Skupščini JZS. 
 
 
Generalni sekretar:        Predsednik JZS: 
Romeo Podlogar       Aljoša Tomaž 


