
Pravilnik o uporabi osnovnih sredstev JZS 
 
Obveznost JZS 
Jadralna zveza je dolžna zagotoviti ustrezna osnovna sredstva za trenerje JZS, ki so v pogodbenem 
odnosu z JZS, če ni v pogodbi o sodelovanju s trenerjem drugače določeno. 

Med osnovna sredstva, za katera se uporablja ta pravilnik, sodijo: 

 Čoln z vso obvezno opremo 
 Prikolica za čoln z nadgradnjo za prevoz jadrnic 
 Kombi za prevoz športnikov in vleko prikolice 
 Posebne merilne naprave za spremljanje podatkov na jadralnem polju. 

Namen uporabe 

Osnovna sredstva JZS so namenjena uporabi trenerjev JZS: 

 za priprave in nastope reprezentanc JZS, 
 za delo z jadralci v okviru Nacionalne panožne športne šole JZS 

V primeru, da osnovna sredstva v določenih dnevih niso potrebna za uporabo trenerjev JZS, lahko 
pristojna oseba Strokovnega sveta določi njihovo uporabo tudi za druge naloge (usposabljanje, 
promocijske aktivnosti, pomoč članom JZS pri organizaciji jadralnih dogodkov …). Osnovna sredstva 
se v primeru, da naloga ni v izključni domeni JZS, obračuna uporabniku najmanj po ceni, ki je 
navedena v Normativih JZS. 

Razporejanje osnovnih sredstev za uporabo 
 
Z uporabo osnovnih sredstev, namenjenih trenerjem, razpolaga s strani predsednika Strokovnega 
sveta imenovan član Strokovnega sveta (v nadaljevanju član SS). 
 
Član SS je zadolžena tudi za redno kontrolo izvajanja tega pravilnika in pregled vseh osnovnih 
sredstev najmanj enkrat na četrtletje. 

 
Določitev skrbnika 
 
Skrbnika posameznega osnovnega sredstva je trener JZS, ki ga na predlog člana SS imenuje 
predsednik Strokovnega sveta. Sklep o imenovanju se izda v pisni obliki in se z njim seznani tudi 
sekretariat. 
 

Vzdrževanje osnovnih sredstev 

Skrbnik je odgovoren za redno vzdrževanje osnovnih sredstev, kar vključuje : 

 redne pregled stanja osnovnega sredstva po vsakem sklopu uporabe (posamezne priprave ali 
prvenstva oziroma najmanj 1x mesečno) 

 skrb, da se na osnovnem sredstvu opravijo redni servisni pregledi 
 skrb za registracijo in zavarovanje osnovnega sredstva 
 skrb za pregled stanja osnovnega sredstva 
 vodenje knjige pregledov posameznega osnovnega sredstva. 



Registracije, zavarovanja in izvajanje servisnih del na osnovnem sredstvu odgovorni skrbnik izvede 
ob pomoči sekretariata JZS. 

Knjiga pregledov osnovnih sredstev vsebuje: 
 

 podatke o osnovnem sredstvu 
 seznam pripadajoče opreme osnovnega sredstva 
 datum pregleda 
 natančen opis morebitne poškodbe na osnovnem sredstvu, ugotovljen ob posameznem 

pregledu 
 sestavni del posameznega pregleda je obkljukana lista vse opreme osnovnega sredstva 

 

Izdaja dovoljenja za uporabo osnovnega sredstva  
 
Uporaba posameznega osnovnega sredstva drugemu uporabniku se odobri na podlagi pisne prošnje, 
naslovljene na info@jzs.si.  Sekretariat prošnjo v najkrajšem času posreduje članu SS in predsedniku 
Strokovnega sveta v vednost. 
 
Član SS na prošnjo prosilcu odgovori pisno. Odgovor pošlje v vednost predsedniku SS in sekretariatu 
ter v primeru pozitivne rešitve prošnje o tem obvesti tudi skrbnika posameznega osnovnega 
sredstva. 
 
 

Predaja in prevzem osnovnega sredstva drugemu uporabniku 
 
V primeru predaje osnovnega sredstva na uporabo drugemu uporabniku, skrbnik izpolni 
primopredajni zapisnik, ki vsebuje vse sestavine kot knjiga pregledov ter tudi naslednji podatki: 
 

 kdo in kdaj je predajo odobril,  
 ime in priimek prevzemnika ter pravna oseba, v imenu katere je prevzemnik prevzel 

osnovno sredstvo, 
 do kdaj je potrebno osnovno sredstvo vrniti,  
 v primeru zaračunavanja posoje, kdo je plačnik računa in kakšna je višina najemnine,  
 kateri dokumenti so bili predani, 
 zapisana odškodninska odgovornost prevzemnika oziroma najemnika 

 
Ob vračilu osnovnega sredstva se izpolni prevzemni list, ki poleg ostalih podatkov vsebuje natančen 
pregled osnovnega sredstva s popisom morebitnih novih poškodb ter obkljukano listo pripadajoče 
opreme osnovnega sredstva. 
 

Odgovornost skrbnika 
 
V primeru malomarnega opravljanja svojih nalog, ki privede do škode na zaupanem osnovnem 
sredstvu, skrbnik, na podlagi sklepa IO JZS, tudi finančno odgovarja za nastalo škodo. 
 
 
Portorož, 12.5.2021                                                                                Samo Lozej 
                                                                                                                 predsednik JZS 


