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I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

S tem Poslovnikom se ureja način in organizacijo dela Skupščine Jadralne zveze Slovenije – Federazione 
Slovena Vela (v nadaljnjem besedilu JZS). 

Skupščina izvršuje svoje naloge v skladu s tem Poslovnikom in v skladu s Statutom JZS, ki se uporablja 
neposredno. 

2. člen 

Določbe tega Poslovnika so obvezna za vse člane JZS, njihove zakonite zastopnike ali pooblaščence in 
druge osebe, ki se udeležujejo zasedanj in sodelujejo pri delu Skupščine. 

 

II. SKLIC IN SESTAVA SKUPŠČINE 

3. člen 

Zasedanja Skupščine JZS so redna ali izredna. 

Redno zasedanje Skupščine skliče Izvršni odbor najmanj 1 krat letno. 

Sklic in vabila z dnevnim redom Skupščine se 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. O načinu sklica Skupščine (pošiljanju vabil) odloča sklicatelj. 

4. člen 

Izredno zasedanje Skupščine skliče Predsednik JZS na zahtevo Izvršnega odbora, na zahtevo 
Nadzornega odbora ali na zahtevo najmanj 1/3 članov JZS. 

Izredna Skupščina sklepa samo o vprašanjih, za katere je bila sklicana. Izredno Skupščino mora sklicati 
Predsednik JZS v roku 15 dni po prejeti zahtevi. Če Predsednik JZS ne skliče izredne Skupščine v tem 
roku, jo lahko v skladu s 17. členom Statuta skliče predlagatelj. 

Za obveščanje članov JZS o zasedanju izredne Skupščine ter za glasovanje na izredni Skupščini se 
smiselno uporabljajo določbe, ki veljajo za redno zasedanje Skupščine. 

 
5. člen 

 
Pred vsako Skupščino je Izvršni odbor dolžan narediti seznam članov JZS s pripadajočim številom glasov 
za odločanje. Seznam je obvezen in sestavni del gradiva za Skupščino. 
 
Pri odločanju na Skupščini ima vsak član na podlagi 13. člena Statuta 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; 
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 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 trije 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. 

 
6. člen 

 
Skupščino sestavlja po en predstavnik vsakega člana JZS, ki je zastopnik člana JZS ali njegov 
pooblaščenec, ki se na Skupščini izkaže s pisnim pooblastilom zastopnika člana JZS. 
 
Člani JZS svojo prisotnost na zasedanju Skupščine potrdijo s podpisom na seznamu udeležencev na 
Skupščini in z oddanim pooblastilom, razen zakonitih zastopnikov. Pooblastilo mora obsegati navedbo 
člana JZS, ime in priimek pooblaščenca, datum pooblastila ter navedbo in podpis pristojne osebe. 
 
Člani Skupščine z glasovalno pravico prejmejo glasovalne lističe z napisanim številom glasov v skladu s 
13. členom Statuta in 5. členom tega Poslovnika. 
 
Verifikacijska komisija pregleda seznam udeležencev na Skupščini z vsemi pooblastili in o udeležbi in 
sklepčnosti poroča Skupščini. Verifikacijska komisija ugotavlja izide glasovanja za vse sklepe, ki jih 
sprejema Skupščina. 
 

7. člen 
 
Skupščina je sklepčna, če je prisotnih toliko članov JZS, da imajo skupaj več kot polovico glasov vseh 
članov JZS iz seznama članov JZS s pripadajočim številom glasov iz 13. člena Statuta in 5. člena 
Poslovnika, ki ga pripravi Izvršni odbor. 
 
Če ob oklicanem času Skupščine le-ta ni sklepčna, se začetek zasedanja Skupščine prestavi za 30 minut. 
Po preteku tega časa se ponovno ugotavlja sklepčnost, v tem primeru je Skupščina sklepčna, če je 
prisotnih vsaj 30% glasov vseh članov JZS iz navedenega seznama. 
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8. člen 
 
Skupščini lahko poleg članov JZS prisostvujejo vabljeni predstavniki športnih in drugih organizacij ter 
vabljeni športni delavci, športniki, novinarji in javnost, v kolikor delovno predsedstvo ne sklene 
drugače. 
 
 
III. POTEK SKUPŠČINE 

9. člen 
 
Predsednik JZS uvodoma otvori Skupščino, ugotovi prisotnost članov JZS in v imenovanje Skupščini 
poimensko predlaga delovna telesa organov Skupščine. 
 
Skupščina na predlog predsednika JZS z javnim glasovanjem izvoli delovno predsedstvo Skupščine, ki 
ga sestavljajo predsednik delovnega predsedstva in dva člana; verifikacijsko komisijo, ki jo sestavljajo 
predsednik verifikacijske komisije in dva člana; določi zapisnikarja in dva overitelja zapisnika. 
 
Kadar so na dnevnem redu volitve organov JZS, Skupščina izvoli volilno komisijo, ki jo sestavljajo 
predsednik volilne komisije in dva člana. Člani volilne komisije in verifikacijske komisije so lahko iste 
osebe. 
 
Skupščina lahko po potrebi izvoli tudi druga delovna telesa.  
 
Na Skupščini lahko za strokovno pomoč sodelujejo tudi zunanji strokovnjaki, ki so lahko imenovani v 
delovna telesa skupščine. 
 

10. člen 
 
Skupščino vodi delovno predsedstvo. Po ugotovitvi sklepčnosti predsednik delovnega predsedstva da 
predlog dnevnega reda v obravnavo in odločanje. 
 
Delovno predsedstvo prevzame vodenje Skupščine po sprejetem dnevnem redu tako, da: 
 

 prehaja od točke do točke dnevnega reda, 
 daje besedo razpravljavcem po vrstnem redu prijavljanja; po lastni presoji lahko razpravljavcu 

besedo tudi odvzame, 
 ob vsaki točki dnevnega reda oblikuje sklepe in jih predlaga v glasovanje.  

 
Izjemoma lahko delovno predsedstvo, da bi razrešilo vprašanja, ki so bistvena za delo Skupščine, 
predlaga prekinitev zasedanja za določen čas. V primeru prekinitve delovno predsedstvo določi čas 
prekinitve in čas nadaljevanja zasedanja, s tem, da se mora zasedanje nadaljevati najkasneje 15 dni po 
prekinitvi.  

 
12. člen 

 
Zasedanje Skupščine poteka po točkah dnevnega reda, ki jih napove predsednik delovnega 
predsedstva. 
 
Na začetku obravnave posamezne točke lahko predlagatelj ali poročevalec na kratko obrazloži zadevo, 
ki je predmet obravnave. Po končani obrazložitvi predsednik delovnega predsedstva odpre razpravo. 
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13. člen 
 
Pri vsaki točki dnevnega reda predsednik delovnega predsedstva da besedo članom JZS in drugim 
upravičenim za razpravo, po vrsti, kakor so se prijavili k razpravi. 
 
Člani JZS in drugi upravičeni za razpravo se k razpravi lahko prijavijo, ko se začne razprava o posamezni 
točki dnevnega reda in dokler razprava traja. 
 
Razpravljavec lahko razpravlja samo o tistih vprašanjih, ki se nanašajo na posamezno točko dnevnega 
reda. O istem vprašanju lahko razpravlja le enkrat. Po odobritvi predsednika delovnega predsedstva 
lahko razpravlja ponovno, če gre za pojasnjevanje ali nove vidike v zvezi z razpravo ostalih 
razpravljavcev. 
 
Predsednik delovnega predsedstva skrbi, da razpravljavca nihče ne ovira pri razpravi.  

 
14. člen 

 
Predsednik delovnega predsedstva lahko omeji čas posamezne obrazložitve in razprave ter med 
zasedanjem opozarja udeležence v razpravi na prekoračitev omejitve razprave.  
 
Če udeleženec v razpravi ne upošteva opozoril predsednika delovnega predsedstva, mu ta lahko 
odvzame besedo do konca razprave o tej točki dnevnega reda. 
 
 
IV. ODLOČANJE NA SKUPŠČINI 

15. člen 
 
Skupščina sklepe sprejema z večino prisotnih glasov, razen o spremembi Statuta, ko je v skladu s 14. 
členom Statuta JZS potrebna dvotretjinska večina prisotnih glasov. 
 
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 o delovanju Sekcije za velike jadrnice 
se glasuje tako, da ima vsak član en glas. 
 

16. člen 
 
Predsednik delovnega predsedstva da predlog sklepov na glasovanje, ko ugotovi, da o posamezni 
zadevi ne želi nihče več razpravljati. 
 
Glasovanje na Skupščini je javno, glasuje se z glasovalnimi lističi ali z dvigom rok. 
 
Člani JZS glasujejo tako, da se izrekajo "ZA" predlog ali "PROTI" predlogu, glasovanja pa se lahko tudi 
vzdržijo. Vzdržani in neveljavni glasovi se štejejo za neoddan glas. 
 
Ko predsednik delovnega predsedstva razglasi, ali je sklep sprejet, ali zavrnjen, sta razprava in sklepanje 
o tem končana. 
 

17. člen 
 
Ko so izčrpane vse točke dnevnega reda, predsednik delovnega predsedstva zaključi zasedanje 
Skupščine. 
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V. VZDRŽEVANJE REDA NA ZASEDANJU 
 

18. člen 
 
Za red na zasedanju Skupščine skrbi predsednik delovnega predsedstva. Predsednik delovnega 
predsedstva opomni udeleženca Skupščine, ki moti red in ki se ne drži Poslovnika. 

 
19. člen 

 
Posameznim udeležencem, ki motijo normalni potek zasedanja, lahko predsednik delovnega 
predsedstva izreče javni opomin. 
 
Po ponovljenem opominu določenemu udeležencu lahko predsednik delovnega predsedstva odloči, da 
mora udeleženec zapustiti zasedanje do konca razprave o tej točki dnevnega reda, v hujših primerih pa 
tudi do konca zasedanja. 
 
Če predsednik delovnega predsedstva z rednimi sredstvi Poslovnika ne more vzdrževati reda na 
Skupščini, prekine zasedanje za določen čas. 
 
 
VI. ZAPISNIK SKUPŠČINE 

20. člen 
 
O poteku Skupščine se vodi zapisnik, ki vsebuje:  

- datum, čas in kraj zasedanja, 
- poimensko navedbo članov delovnega predsedstva, 
- poimensko navedbo članov verifikacijske in volilne komisije,  
- poimensko navedbo overiteljev zapisnika in zapisnikarja, 
- udeležbo članov JZS, 
- ugotovitev sklepčnosti, 
- dnevni red zasedanja, 
- imena in priimke uvodničarjev k posamezni točki dnevnega reda in razpravljavcev ter povzetek 

razprave, 
- predložena gradiva in dokumente, ki so bili podlaga za obravnavo posameznih točk dnevnega 

reda, 
- izid glasovanja o posameznih sklepih, 
- izid glasovanja o volitvah in imenovanjih, 
- stališča, sklepe in priporočila, sprejeta na zasedanju,  
- ločena mnenja, če tako zahteva posameznik, 
- overitev zapisnika. 

 
Zapisnik zasedanja se razpošlje članom JZS v roku 30 dni od dneva zasedanja Skupščine in objavi na 
spletni strani JZS.  
Izvirnik zapisnika s podpisi in s celotno dokumentacijo se hrani v arhivu JZS kot dokument trajne 
vrednosti. 
 
Potek zasedanja Skupščine se lahko snema na zvočni zapis in se hrani enako kot zapisnike zasedanj. O 
snemanju zasedanja Skupščine mora predhodno Skupščina sprejeti sklep z večino glasov. 
 
Na zahtevo posameznega člana JZS se lahko v primeru snemanja zasedanja izpiše magnetogram 
zasedanja ali določenega dela zasedanja Skupščine. O izpisu odloči predsednik JZS in o tem obvesti vse, 
ki so bili prisotni na zasedanju Skupščine. 
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VII. VOLITVE ORGANOV JZS 

21. člen 
 
V skladu s Poslovnikom in Statutom JZS se na Skupščini izvede volitve organov JZS, ki jih vodi volilna 
komisija. Volilna komisija ugotavlja izide volitev na Skupščini in skupaj s strokovno službo opravi druga 
potrebna opravila za izvedbo volitev. 
 
Za izvedbo volitev Skupščina imenuje tri člansko volilno komisijo. Člani volilne komisije ne morejo biti 
kandidati za organe JZS. 
 

22. člen 
  
Če mandat članov organov JZS predčasno preneha iz kakršnih koli razlogov, se v primeru, da mandat ni 
prenehal polovici ali več članov organa in je organ še vedno operativen, izvedejo nadomestne volitve 
po sklepu Izvršnega odbora za čas do konca mandata ali za celoten mandat.  
 
Nadomestne volitve se izvedejo po istem postopku kot redne volitve. 
 
 
VIII. VOLITVE PREDSEDNIKA JZS 

 
23. člen 

 
Pred volitvami za predsednika JZS se kandidati za predsednika na Skupščini predstavijo s kratkimi 
obrazložitvami programa dela JZS. Ob svoji kandidaturi kandidati predstavijo seznam kandidatov za 
člane Izvršnega odbora, na katerem je lahko več kandidatov za Izvršni odbor, kot jih zahteva Statut JZS. 
 
Volitve se izvedejo z glasovnicami, na katerih so napisani vsi predlagani kandidati, navedeni po 
abecednem vrstnem redu. Glasuje se tako, da se obkroži številko pred imenom kandidata. 
 
Za predsednika je izvoljen kandidat z največjim številom glasov.  
 
V primeru, da v prvem krogu prejme več kandidatov enako število glasov, se izvede drugi krog volitev, 
po istem principu, kot prvi krog. V drugi krog se uvrstita dva kandidata, ki sta v prvem krogu prejela 
največ glasov.  
 
V primeru, da tudi v drugem krogu volitev nobeden od kandidatov ne prejme večine glasov, se smatra, 
da predsednik JZS ni bil izvoljen. 
 
V primeru, da predsednik JZS ni izvoljen, Skupščina izmed svojih članov izvoli vršilca dolžnosti 
predsednika, ki je zadolžen za sklic izrednega zasedanja Skupščine za izvolitev predsednika in drugih 
organov JZS. Izvede se nov kandidacijski postopek, izredno zasedanje Skupščine pa mora biti sklicano 
najkasneje v roku treh mesecev od zasedanja Skupščine, na katerem predsednik JZS ni bil izvoljen.  
 
 
IX. VOLITVE ČLANOV IZVRŠNEGA ODBORA 

 
24. člen 

 
Izvršni odbor na podlagi Statuta JZS sestavlja devet članov. Po funkciji sta člana Izvršnega odbora 
predsednik JZS in glavni trener. Skupščina izvoli še sedem članov Izvršnega odbora iz seznama, ki ga ob 
svoji kandidaturi predloži izvoljeni predsednik JZS. 
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Volitve članov Izvršnega odbora se izvedejo z glasovnicami, na katerih so napisani vsi predlagani 
kandidati, navedeni po abecednem vrstnem redu. Glasuje se tako, da se obkroži številko pred imenom 
kandidata.  
 
Izvoljeni so kandidati z največjim številom glasov.  
 
V primeru, da prejme več kandidatov enako število glasov, se o teh kandidatih glasuje v naslednjem 
krogu volitev dokler kandidat ni izvoljen.  
 
 
X. VOLITVE ČLANOV NADZORNEGA ODBORA 
 

25. člen 
 
V Nadzorni odbor se izvolijo predsednik in štirje člani.  
 
Volitve se izvedejo na enak način kot volitve članov Izvršnega odbora in z upoštevanjem števila glasov 
iz Statuta JZS. 
 
 
XI. KONČNE DOLOČBE 

26. člen 
 
Ta Poslovnik je bil sprejet na Skupščini dne 8. 9. 2020 in začne veljati takoj.  

 
27. člen 

 
Spremembe in dopolnitve tega Poslovnika se sprejemajo po postopku, ki velja za sprejem splošnih 
aktov JZS. 
 

28. člen 
 
O vprašanjih in zadevah, ki niso urejene s tem Poslovnikom, se neposredno uporablja Zakon o društvih 
ali Statut JZS, lahko pa o tem odloči Skupščina s posebnim sklepom. 
 
 
Portorož, 8. 9. 2020 
 

Predsednik JZS 


