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V skladu s 4. in 9. členom Zakona o društvih (ZDru-1-UPB2), Uradni list RS, št. 64/2011, je zbor članic 
Judo Zveze Slovenije, dne 26.02.2015 sprejel naslednji: 

 
 

STATUT JUDO ZVEZE SLOVENIJE  
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 
 

Judo zveza Slovenije (v nadaljevanju zveza – skrajšano JZS) je prostovoljno, samostojno in nepridobitno 
športno združenje, v katero se združujejo klubi, društva, zveze društev in posamezniki v Republiki 
Sloveniji za uresničevanje skupnih interesov, ki se ukvarjajo z judom in drugimi borilnimi veščinami kot 
športno disciplino. 
 

2. člen 
 

Zveza je članica Olimpijskega komiteja Slovenije - Združenja športnih zvez, (OKS-ZŠZ), članica 
Evropske judo unije (EJU), ter Mednarodne judo zveze (IJF). 
 

3. člen 
 

Zveza je pravna oseba zasebnega prava, ki v skladu z Zakonom o društvih , deluje kot zveza v javnem 
interesu. 
 

4. člen 
 

Sedež zveze je v Slovenski Bistrici. Naslov zveze je Partizanska 35. Zveza deluje na območju 
Republike Slovenije.  
 

5. člen 
 

Zveza ima:  
- pečat - štampiljko, okrogle oblike, v katerem je napis "Judo zveza Slovenije – Slovenska Bistrica", 

peterokotnik z dvema judoistoma, ki ponazarjata met Seoi nage, 
- znak, ki je enak znaku peterokotnika v štampiljki, 
- zastavo rumene barve v velikosti razmerja 2 :1, na kateri je v sredini napis Judo zveza Slovenije, spodaj 

kratica JZS in lik dveh judoistov v metu Seoi Nage v lipovem listu. 
 

6. člen 
 

Delovanje zveze temelji na načelu javnosti. 
 
Zveza o svojem delu obvešča:  
a) svoje članice 
- z vročanjem vabil, zapisnikov, sklepov s sestankov organov zveze, ter objavljanjem stališč v reviji 

»Slovenski judo«. 
 
b) širšo javnost pa:  
- z obveščanjem preko javnih občil,  
- organiziranjem tiskovnih konferenc in posredovanjem gradiv zanje,  
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- z navzočnostjo predstavnikov sredstev javnega obveščanja na sejah organov zveze.  
 

7. člen 
 

Dajanje podatkov iz 6. člena se lahko odreče le, če so z zakonom ali aktom zveze določeni kot poslovna 
tajnost, ali če bi bila njihova objava v nasprotju z drugimi interesi, ki jih določa zakon in statut zveze.  
 
Za zagotavljanje javnosti dela je odgovoren predsednik zveze oziroma drug član, ki ga za to pooblasti 
izvršilni odbor.  
 

II. CILJI IN NALOGE ZVEZE  
 

8. člen 
 

Poleg nalog iz prvega člena ima zveza še naslednje naloge in cilje: 
- ustvarja pogoje za dvig kvalitete juda, judoistov in vrhunskih športnikov juda in ostalih borilnih veščin, 

pri članicah in njihovih članih razvija karakterne vrline, kot so ustvarjalnost, samokritičnost, 
odgovornost, prijateljstvo, zbranost, občutek za delo v skupini in etiko v športu, 

- skrbi za popularizacijo juda med mladino,  
- skrbi za spoštovanje medicinskega kodeksa IJF in Mednarodnega olimpijskega komiteja (MOK) pri 

svojih članicah, 
- skrbi za spoštovanje pravil IJF in MOK z doslednim spoštovanjem anti-doping pravil.  

9. člen  
 

Zveza uresničuje svoje namene in cilje z naslednjimi dejavnostmi: 
- z normativnim urejanjem, organiziranjem in vodenjem razvoja juda v Republiki Sloveniji, 
- s koordiniranjem dela članic zveze,  
- s širjenjem in popularizacijo juda kot športa in borilne veščine med mladino,  
- s spremljanjem razvoja juda ter ostalih borilnih športov doma in v tujini,  
- z organiziranjem klubskih, državnih in mednarodnih tekmovanj v judu,  
- s strokovnim usposabljanjem in izpopolnjevanjem trenerjev, sodnikov in drugih strokovnih delavcev v 

judu in športu,  
- z organiziranjem nastopov slovenske reprezentance in izvajanjem priprav reprezentance na mednarodne 

nastope, v skladu s pravili z EJU in IJF,  
- z obravnavanjem vprašanj, ki so skupnega pomena članicam zveze,  
- z uveljavljanjem takih tekmovalnih sistemov, ki zagotavljajo množično delovanje članic,  
- s spremljanjem zdravstvenega nadzora in drugih oblik varstva aktivnih v judu ter ostalih borilnih 

veščinah in vrhunskih športnikov,  
- s sodelovanjem pri oblikovanju programskih načel OKS-ZŠZ, EJU,IJF, 
- s spoštovanjem določil Zakona o športu in Nacionalnega programa športa v RS pri zagotavljanu vseh 

statusnih pravic športnikov, 
- z registracijo in kategorizacijo športnikov v skladu s predpisi in normativi Vlade RS in njenih 

ministrstev. 
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III. VČLANJEVANJE IN PRENEHANJE ČLANSTVA  
 

10. člen 
 

Članstvo v zvezi je prostovoljno. 
 
Člani zveze so pravne osebe: judo klubi, judo društva, zveze judo klubov in društev (formirane po 
regionalnem principu združevanja), šole juda in druge pravne osebe v športu, katerih osnovna športna 
dejavnost je vadba in razvoj juda in delujejo na območju Republike Slovenije ali na območju EU. 
 
Pravni subjekt, ki želi postati član zveze mora podati pisno prošnjo na zbor članic zveze.  
 
K prošnji je potrebno priložiti:  
- sklep o odločitvi, da želi postati član zveze,  
- zapisnik o ustanovitvi kluba, društva ali zveze društev. 
- pravila kluba, društva ali zveze društva,  
- odločbo o registraciji pristojne upravne enote.  

 
11. člen 

 
 
Pravni  subjekti iz prejšnjega odstavka postanejo člani zveze, ko : 
 
- na podlagi sklepa svojega zbora članov podpišejo pristopno izjavo, 
- sprejmejo statut JZS in se po njem ravnajo ter 
- plačajo letno članarino JZS. 
 
Nove članice sprejme v zvezo zbor članic zveze s sklepom. 
 
 

 
 

12. člen 
 

Članstvo v zvezi članici preneha:  
- z izstopom,  
- z izključitvijo,  
- s črtanjem,  
- s prenehanjem zveze.  
 

 
13. člen 

 
Članica zveze izstopi prostovoljno, kadar pošlje organom zveze pisno izjavo o izstopu, ki jo sprejme 
najvišji organ članice, ki izstopa. 
 
Članica zveze je izključena iz zveze, kadar grobo krši določila statuta ali če zavestno ravna proti interesu 
zveze. 
 
Članica je črtana iz zveze, če preneha s svojim delovanjem in če ne izpolnjuje finančnih obveznosti do 
zveze v časovnem obdobju dveh (2) let.  
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14. člen 
 

Pravice članic in njihovih članov zveze so:  
- da volijo in so izvoljeni v organe zveze, 
- da sodelujejo pri delu organov s predlogi in mnenji, 
- da sodelujejo pri tekmovanjih, prireditvah in drugih aktivnostih, ki jih prireja zveza,  
- da sprejemajo nagrade in pohvale za delo v zvezi in dosežene uspehe,  
- da so upravičeni do pomoči in pojasnil organov zveze, 
- da so upravičeni do pomoči zveze pri arbitražnih in sodnih sporih do tretjih oseb, ki so nastali iz 

področja zakonitega dela članic.  
 
Pravica člana zveze je tudi, da na mednarodnih tekmovanjih v okviru organizacij, katerih članica je zveza, 
nastopa kot samostojni klub ali društvo, ne pa kot reprezentanca Republike Slovenije. 
 
Kot reprezentanca republike Slovenije lahko članica nastopa le s pisnim soglasjem zveze.  
 

15. člen 
 

Dolžnosti članic in njihovih članov zveze so:  
- da volijo in opravljajo funkcije, za katere so bili izvoljeni v organe zveze,  
- da sodelujejo pri delu organov zveze, dajejo pobude in predloge,  
- da sodelujejo na tekmovanjih in prireditvah, ter organizaciji tekmovanj,  
- da spoštujejo statut in vse druge akte zveze, izpolnjujejo sklepe organov, ter se po njih ravnajo,  
- da z osebnim prizadevanjem in vzorom prispevajo k uresničevanju programa zveze,  
- da prenašajo svoje izkušnje na člane in nudijo pomoč pri razvoju mladine,  
- da so osebno odgovorni za neizvajanje sklepov organov zveze,  
- da s svojim obnašanjem ne škodujejo ugledu zveze in liku športnika v skladu z kodeksom zveze, 

medicinskim kodeksom in anti doping pravili, 
- da redno plačujejo članarino.  
 

16. člen 
 

Za svoje delo v zvezi člani praviloma ne prejemajo plačila. 
 
Po sklepu izvršilnega odbora zveze se plačilo odredi le za posamezne delavce oziroma za člane, ki 
opravljajo delo po pogodbi ali so v delovnem razmerju (trenerji, blagajnik, generalni sekretar). 
 
Za izredne dosežke in požrtvovalnost, ki jo član zveze pokaže pri svojem delu, lahko izvršilni odbor zveze 
prizna ustrezno nagrado, oziroma predlaga oblike priznanj in pohval. 
 
Zbor članic zveze za predsednika, dva podpredsednika člane izvršilnega odbora in ostalih organov lahko 
sprejme sklep, da za delo dobijo ustrezno denarno nadomestilo v obliki sejnine ali povrnitve materialnih 
ali potnih stroškov. 
 
Ta sredstva in njihova višina mora biti opredeljena v finančnem načrtu.  
 

17. člen 
 

Delavci, ki so v delovnem razmerju pri zvezi uresničujejo svoje pravice, ki izhajajo iz delovnih razmerij 
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po splošnem aktu zveze, ki temelji na Zakonu o delovnih razmerjih, kolektivni pogodbi za javni sektor ali 
drugem veljavnem predpisu, ki ureja področje delovnih razmerij. 
 

IV. ORGANI IN FUNKCIONARJI ZVEZE   
 

18. člen 
 

Organi zveze so:  
- zbor članic, 
- izvršilni odbor,  
- kolegij izvršilnega odbora,  
- nadzorni odbor,  
- častno razsodišče.  
 
 

Zbor članic 
 

19. člen 
 

Zbor članic je najvišji organ Judo zveze Slovenije. Sestavljajo ga delegati klubov, društev, zveze društev 
po regionalnem principu, šole borilnih veščin in posamezniki, ki so člani zveze.  
Vsak klub društvo in zveze društev imajo v zboru članic po enega člana – predstavnika.  
 

20. člen 
 

Zbor članic se sestane enkrat letno ali izredno po potrebi. 
 
Zbor članic sklicuje predsednik zveze na svojo pobudo, oziroma na zahtevo 1/3 članov zveze, ki pa 
morajo biti vsaj iz treh različnih regij, nadzornega odbora ali izvršilnega odbora. 
 
Sklic rednega ali izrednega zbora članic mora biti objavljen najmanj 15 dni pred dnem sklica s 
predlaganim dnevnim redom in priloženim gradivom. 
 
Izredni zbor članic razpravlja in sklepa samo o vprašanjih, zaradi katerih je bil sklican.  
 
Izredni zbor članic je potrebno sklicati najkasneje v 15 dneh po tem, ko je predsednik oziroma izvršilni 
odbor prejel obrazloženo zahtevo za tak sklic. V nasprotnem primeru lahko to stori 1/3 članov zveze ali 
nadzorni odbor. 
 

21. člen 
 

Zbor članic sprejema sklepe z navadno večino glasov navzočih članov. Sklepčen je, če je ob predvidenem 
času navzočih več kot polovica članov zveze. 
 
Če ob sklicanem času ni zagotovljena sklepčnost, se začetek zbora članic preloži za 30 minut, nakar je 
zbor članic sklepčen, če je prisotnih vsaj 1/3 članic zveze. 
 
Če se odloča o spremembah ali dopolnitvah statuta, ali o prenehanju delovanja Zveze je potrebno, da za 
takšno odločitev glasuje najmanj 2/3 članov zveze. 
 
Pri sprejemanju razrešnice in poročil o delu organov zveze,  člani teh organov nimajo glasovalne pravice.  
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22. člen 
 

Delo zbora članic je javno in mu smejo prisostvovati vsi, ki želijo biti seznanjeni z delovanjem zveze, 
vendar nimajo pravice glasovanja.  
 

23. člen 
 

Sejo zbora članic vodi delovno predsedstvo, ki ga sestavlja predsednik zveze (v njegovi odsotnosti prvi 
oziroma drugi podpredsednik) in dva člana. 
 
Zbor članov za vodenje zbora izvoli: verifikacijsko (volilno) komisijo in dva overitelja zapisnika. 
 
Strokovno pomoč (zapisnik) in ostala opravila za nemoteno delo zbora članic, nudi strokovna služba 
zveze. 
 

24. člen 
 

Naloge zbora članic so:  
- da sklepa o dnevnem redu, 
- da voli in razrešuje predsednika prvega in drugega podpredsednika, generalnega sekretarja in člane 

izvršilnega odbora, nadzornega odbora in častnega razsodišča,  
- da sprejme: statut zveze, kodeks zveze, medicinski kodeks, poslovnik dela zbora članic, pravilnik o 

imenovanjih in priznanjih, pravilnik častnega razsodišča, njihove spremembe in dopolnitve, 
- da razpravlja in sklepa o poročilih organov zveze, 
- da sklepa o sprejemu novih članov zveze, njihovi izključitvi in črtanju iz članstva,  
- da predlaga in sprejema predloge in ukrepe za izboljšanje pogojev delovanja in razvoja članic,  
- da odloča o pritožbah na sklepe izvršilnega odbora in častnega razsodišča kot drugostopenjski organ,  
- da obravnava vprašanja pomembna za razvoj judo športa in ostalih borilnih veščin v Sloveniji,  
- da odloča v primeru spora med klubi ali društvi kot drugostopenjski organ,  
- da odloča o združevanju in prenehanju zveze, 
- da sprejema programe dela zveze, 
- da potrjuje finančni načrt in zaključni račun zveze, 
- da sprejme višino posamezne letne članarine vsakega registriranega člana in članice JZS, 
- da opravlja tudi druge naloge, ki so potrebne za nemoteno delovanje zveze, razvoj juda in ostalih 

borilnih veščin. 
 

25. člen 
 

Predsednik zveze, ki je istočasno tudi predsednik izvršilnega odbora in kolegija IO, oba podpredsednika, 
generalni sekretar oziroma druge osebe, ki jih pooblasti izvršilni odbor, zastopajo zvezo pred drugimi 
organi in organizacijami ali tretjimi osebami. 
 
Podpredsednika delujeta v okviru pooblastil, ki jih imata kot člana izvršilnega odbora. V primeru 
odsotnosti predsednika pa opravlja funkcijo vodenja zveze v okviru pooblastil predsednika prvi 
podpredsednik. 
 
V kolikor predsednik zveze zaradi bolezni ali drugih opravičljivih razlogov ne zmore več opravljati svoje 
funkcije ali če zaradi osebnih razlogov nepreklicno odstopi z mesta predsednika zveze pred potekom 
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mandata, začasno vodenje zveze prevzame prvi (1) podpredsednik zveze in s tem postane tudi zakoniti 
zastopnik zveze. Prvi podpredsednik lahko zvezo vodi do izteka mandata ali izvolitve novega predsednika 
zveze.  
 
V primeru, da prvi (1) podpredsednik vodenje zveze odkloni, lahko zvezo pod pogoji iz prejšnjega 
odstavka vodi drugi (2) podpredsednik zveze.  Če tudi on te funkcije ne sprejme, mora izvršilni odbor v 
60. dneh sklicati izredni zbor članic in izvesti volitve novega predsednika zveze.    
 
 

26. člen 
 

Zveza ima lahko tudi častne člane in funkcionarje, ki jih na predlog izvršilnega odbora imenuje zbor 
članic zveze, zaradi njegovih posebnih zaslug pri razvoju in popularizaciji juda in ostalih borilnih veščin v 
Sloveniji. 
 
Naziv častnih članov in pravila za imenovanje častnih članov, določa posebni pravilnik o imenovanjih in 
priznanjih. 
 
Častni člani (OKS, EJU, IJF, MOK…) imajo pravico sodelovati in razpravljati pri delu IO in zbora članic, 
nimajo pa glasovalne pravice.  
 

Izvršilni odbor (IO) 
 

27. člen 
 

Izvršilni odbor Judo zveze Slovenije opravlja organizacijske, upravne in strokovno-tehnične zadeve. Je 
izvršilni organ zbora članic in opravlja naloge, ki mu jih naloži zbor članic ter zadeve, ki po svoji naravi 
spadajo v njegovo delovno področje in vodi delo zveze med dvema zboroma članic. 
 
Izvršilni odbor ima 9, 11 ali 13 članov, sestavljajo pa ga: 
- predsednik zveze, ki je tudi predsednik izvršilnega odbora, 
- dva podpredsednika, 
- generalni sekretar zveze, 
- pet, sedem ali devet članov, ki so praviloma iz različnih regionalnih področij Slovenije.  Ena članica 

zveze ima lahko le enega takšnega člana IO. 
 
Izvršilni odbor se sestaja praviloma na vsaka dva meseca oziroma po potrebi, ter o svojem delu poroča 
zboru članic. 
 
IO veljavno sklepa, če je prisotna več kot polovica članov. Sklepi so sprejeti z večino glasov prisotnih 
članov. 
 
Za sprejem pravilnikov iz 28. člena je potrebna večina glasov vseh članov izvršilnega odbora. 
 

28. člen 
 

Naloge izvršilnega odbora so: 
- uresničuje sklepe in odločitve zbora članic, 
- sklicuje in pripravlja gradivo za sejo zbora članic, 
- opravlja organizacijske, upravne in strokovno-tehnične zadeve sam ali po generalnem sekretarju ali 

komisijah, 
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- pripravlja predloge aktov zveze, 
- sprejema sistemizacijo delovnih mest, za katera se sklepa delovno razmerje, 
- sklepa delovno razmerje z generalnim sekretarjem, 
- sprejema pravilnike in druge akte o organizaciji dela, nagrajevanju delavcev in članov zveze ter 

finančno materialnem poslovanju, 
- imenuje in razrešuje predsednike in člane stalnih in občasnih komisij, 
- imenuje in razrešuje delegate zveze v: OKS-ZŠZ, EJU, IJF, 
- na predlog strokovnega direktorja imenuje in razrešuje selektorje reprezentanc,  
- na osnovi javnega razpisa ministrstva, pristojnega za področje programov nacionalnih športnih šol, na 

predlog komisije, potrjuje prednostni vrstni red zaposlitev, 
- spremlja uresničevanje načrta dela in finančnega načrta, ter v zvezi s tem po potrebi predlaga ustrezne 

ukrepe, 
- je prvostopenjski organ za reševanje sporov med člani zveze,  
- je drugostopenjski organ za reševanje sporov iz področja odločitev komisij in generalnega sekretarja 

tekmovalni sistem),  
- določa kriterije in odloča o izboru reprezentanc po predlogu selektorjev,  
- upravlja s premoženjem zveze, 
- sprejema predlog programskih usmeritev zveze, 
- sklepa pogodbe s sponzorji, 
- skrbi za stike s sredstvi javnega obveščanja, 
- odloča o uporabi imena zveze skupaj z imenom generalnega sponzorja,  
- izdaja sklepe o črtanju članov iz članstva zveze na podlagi sklepa zbora članic, 
- o opravljenih črtanjih obvešča zbor članic, 
- opravlja druga dela in naloge, za katere je pooblaščen s sklepi zbora članic. 
 
 

Kolegij izvršilnega odbora 
 

29. člen 
 

Kolegij izvršilnega odbora sestavljajo predsednik zveze, oba podpredsednika zveze, generalni sekretar, 
strokovni direktor in vodja komisije za finance. Na seje kolegija je lahko vabljen tudi predsednik 
nadzornega odbora. 
 
Naloge kolegija:  
- pripravlja predloge gradiv za redne seje IO, 
- sprejema predloge komisij in odborov ter jih oblikovane predlaga IO v potrditev, 
- sprejema nujne odločitve tehnične in organizacijske narave med sejami IO, katere nato verificira IO na 

prvi naslednji redni seji. 
 
 

Nadzorni odbor 
 

30. člen 
 

Nadzorni odbor ima tri člane. Predsednika, dva člana in dva namestnika članov voli zbor članic. Naloge 
nadzornega odbora so:  
- spremlja delo zveze in njenih organov in nadzoruje izvajanje sklepov zbora članic, 
- zadrži izvršitev tistih sklepov organov zveze, ki so v škodo zvezi ali nezakoniti, ter o tem poroča 

izvršilnemu odboru in zboru članic, 
- zahteva sklic izredne seje zbora članic, če je ni sklical izvršilni odbor v določenem roku, 
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- nadzoruje finančno in materialno poslovanje zveze, pregleduje zaključni račun,  
- zboru članic poroča o svojih ugotovitvah in predlaga ustrezne ukrepe predsedniku in organom zveze. 
 

 
 
 

Častno razsodišče 
 

31. člen 
 

Častno razsodišče sestavljajo predsednik in dva člana, ter dva namestnika članov, ki jih voli zbor članic.  
 
Častno razsodišče vodi postopek in izreka kazni na podlagi pravilnika, ki ga sprejme zbor članic. 
  
Zoper odločitev častnega razsodišča je možna pritožba na zboru članic zveze, kot drugostopenjskem 
organu. 

 
 

Funkcionarji zveze 
 

 32. člen 
 

Funkcionarji in zakoniti zastopniki zveze so: 
- predsednik zveze - zakoniti zastopnik, 
- prvi podpredsednik zveze, 
- drugi podpredsednik zveze, 
- generalni sekretar, - zakoniti zastopnik 
- strokovni direktor. 

 
 

Predsednik zveze  
 

33. člen  
 

Predsednik zveze je izvoljeni najvišji funkcionar zveze in istočasno njen zakoniti zastopnik. Predsednik 
predstavlja zvezo v vseh pravnih poslih, povezanih z njenim delovanjem in je neposredno odgovoren za 
njeno zakonito in strokovno delovanje. 
 
Naloge predsednika zveze so: 
- zastopa in predstavlja zvezo,  
- sklicuje in vodi seje zbora članic, IO JZS ter kolegija IO JZS, 
- nadzira izvrševanje sklepov zbora članic, izvršilnega odbora in kolegija IO, 
- podpisuje finančne listine zveze in je odredbodajalec v okviru finančnega načrta, 
- pooblašča oba podpredsednika in generalnega sekretarja za posamezna opravila, 
- opravlja druge naloge iz sklepov zbora članic in izvršilnega odbora. 
 
 

Podpredsednika zveze 
 

34. člen  
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Prvi (1) podpredsednik je zadolžen za splošno področje delovanja zveze. V odsotnosti predsednika vodi 
zvezo in postane njen zakoniti zastopnik. 
 
V primeru bolezni ali odstopa predsednika zveze s funkcije pred potekom mandata, prevzame vodenje 
zveze do izteka mandata ali do predčasne izvolitve novega predsednika. 
 
Drugi (2) podpredsednik je zadolžen za trenersko in tekmovalno področje. V primeru odsotnosti 
predsednika in prvega (1) podpredsednika vodi zvezo. 
 
V primeru bolezni ali odstopa predsednika zveze s funkcije pred potekom mandata in odklonitvijo prvega 
(1) podpredsednika za vodenje zveze, prevzame vodenje zveze do izteka mandata ali do predčasne 
izvolitve novega predsednika. 
 

 
Generalni sekretar 

 
35. člen 

 
Generalni sekretar zveze je za svoje delo odgovoren zboru članic kot tudi izvršilnemu odboru zveze. 
 
Funkcijo opravlja profesionalno in je v delovnem razmerju na zvezi. 
  
Pravice, obveznosti in odgovornosti generalnega sekretarja se opredelijo v pogodbi o zaposlitvi. 
 
Pogoje za imenovanje generalnega sekretarja določi izvršilni odbor.  
 

36. člen 
 

Generalni sekretar opravlja naslednje naloge: 
- organizira, vodi in odgovarja za poslovanje zveze in njegove strokovne službe in je njen zakoniti 

zastopnik 
- zagotavlja pogoje za delo vseh organov zveze ter uresničevanje sprejetih sklepov, 
- je odgovoren za pravočasno izpolnjevanje vseh obveznosti zveze do drugih subjektov, 
- opravlja delo in pripravlja gradivo za zbor članic zveze, izvršilni odbor in druge organe zveze, 
- odgovarja za organizacijo tekmovanj v tehnično varnostnem smislu,v skladu s koledarjem tekmovanj 

zveze, 
- usklajuje delovanje delovnih teles izvršilnega odbora, 
- zagotavlja javnost dela zveze, 
- podpisuje oziroma sopodpisuje finančne listine v okviru finančnega načrta po pooblastilu predsednika, 
- opravlja tudi druge naloge, ki mu jih poverita zbor članic in izvršilni odbor. 
 
 

37. člen 
 

V primeru, da ima zveza strokovno službo, to vodi generalni sekretar zveze. 
 
Naloge strokovne službe se opredelijo v posebnem pravilniku.  
 
Finančna sredstva strokovne službe se vsakoletno določijo v finančnem načrtu, na podlagi načrta dela 
strokovne službe. 
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Strokovni direktor zveze 
 

38. člen 
 

Strokovnega direktorja zveze predlaga predsednik zveze, imenuje in razrešuje pa Izvršilni odbor zveze s 
pisnim sklepom. 
 
Naloge strokovnega direktorja so: 
- usklajuje, koordinira in vodi delo selektorjev reprezentanc zveze; 
- koordinira in usklajuje delo na področju izvajanja programa Mala šola juda Slovenije; 
- spremlja in usklajuje delo na področju športnih šol nacionalnega pomena ter skupaj s komisijo zveze 

skrbi za strokovno izvajanje nacionalnega programa teh šol; 
- druga dela in naloge, ki jih s pisnim sklepom opredeli predsednik zveze.  

 
 

Mandatna doba 
 

39. člen 
 

Mandatna doba voljenih in imenovanih funkcionarjev zveze iz 32. člena ter članov organov zveze iz 18. 
člena tega statuta traja 4 leta, z možnostjo ponovne izvolitve ali imenovanja. Število mandatov ni 
omejeno. 
 
  
 

V. DELOVNA TELESA ZVEZE 
 

40. člen 
 

Za vodenje posameznih področij delovanja zveze lahko izvršilni odbor imenuje stalne ali občasne 
komisije in svete, katerih delo po področjih koordinirajo: 
 
Prvi podpredsednik: 
- komisijo za finance, 
- komisijo za akte, 
- komisijo za projekte in marketing, 
- komisijo za medije, 
- komisijo za priznanja, 
komisijo za varnostnike. 
 
Drugi podpredsednik: 
- sodniško komisijo, 
- trenersko komisijo, 
- tekmovalno komisijo, 
- ligo odborov JZS, 
- komisijo za pasove, 
- komisijo za G judo. 
 
Strokovni direktor: 
- selektorje reprezentanc, 
- malo šola juda, 
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- komisijo za športne šole nacionalnega pomena. 
 
IO JZS strokovnemu direktorju, komisijam in odborom s sklepom o ustanovitvi opredeli delovno področje 
ter pristojnosti. 
  

VI. VOLITVE ORGANOV 
 

41. člen 
 

Volitve in izvedba volitev je opredeljena v poslovniku zbora članic, ki ga sprejme zbor članic zveze. 
 

42. člen 
 

Način kandidiranja, kandidiranje ter regionalno porazdelitev števila članov organov zveze je opredeljena v 
pravilniku o kandidiranju, ki ga sprejme izvršilni odbor. 
 

 
VII. FINANČNO MATERIJALNO POSLOVANJE ZVEZE 

 
43. člen 

 
Dohodki zveze so:  
- članarina, 
- posamezna pridobljena finančna sredstva ministrstva pristojnega za šport, Fundacije za šport, OKS-

ZŠZ, EJU, IJF, 
- sredstva sponzorjev in ekonomske propagande,  
- darila in volila,  
- dohodki od tekmovanj in drugih prireditev,  
- lastni dohodki,  
- sredstva judo sklada,  
- druga sredstva. 
 
Zveza razpolaga s finančnimi sredstvi v mejah letnega finančnega načrta, ki ga sprejme izvršilni odbor 
zveze in potrdi zbor članic ter pričakovanimi prilivi finančnih sredstev. 
 

44. člen 
 

Zveza lahko za doseganje svojega namena in ciljev ustanovi gospodarsko družbo ali poveri opravljanje 
pridobitne dejavnosti drugim osebam na temelju zakupne ali sorodne pogodbe. Sklep o ustanovitvi 
gospodarske družbe ali poveritvi pridobitne dejavnosti drugim osebam sprejme izvršilni odbor zveze. 
 

45. člen 
 

Premoženje zveze predstavljajo vse premičnine in nepremičnine, ki so v lasti zveze in vpisane kot take v 
inventarno knjigo. 
 

46. člen 
 

Zveza zagotavlja podatke o svojem finančnem in materialnem poslovanju v skladu z Zakonom o društvih 
in računovodskim standardom za društva. Podatke o finančnem in materialnem poslovanju iz pridobitne 
dejavnosti zveza vodi in izkazuje ločeno. 
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Zveza mora za preteklo poslovno leto izdelati letno poročilo, ki vsebuje bilanco stanja in izkaz poslovnega 
izida s pojasnili k izkazom ter poročilo o poslovanju zveze. Letno poročilo mora obsegati resnični prikaz 
premoženja in poslovanja zveze. Sprejme ga zbor članic zveze. 
 
Če prihodki oziroma odhodki zveze v preteklem poslovnem letu presegajo zakonsko določen cenzus, 
mora njene računovodske izkaze pred sprejetjem letnega poročila revidirati revizijska družba ali 
samostojni revizor. 
 
Letno poročilo za preteklo poslovno leto mora zveza do 31. marca tekočega leta predložiti Agenciji 
Republike Slovenije za javnopravne storitve. Če mora računovodske izkaze zveze revidirati revizor, mora 
zveza predložiti letno poročilo za preteklo poslovno leto, z oceno revizorja Agenciji Republike Slovenije 
za javnopravne storitve, do 31. avgusta tekočega leta. 
 

47. člen 
 

Finančne in materialne listine podpisujejo: predsednik zveze, na podlagi njegovega pisnega pooblastila pa 
tudi prvi in drugi podpredsednik ter generalni sekretar zveze. 
 
Materialno in finančno poslovanje vodi član IO, ki ga izmed svojih članov imenuje IO. 
  

 
VIII. KONČNE DOLOČBE 

 
48. člen 

 
Zveza preneha delovati:  
- s sklepom zbora članic sprejetim z dvo tretjinsko večino vseh članov,  
- z odločbo pristojnega upravnega organa o prepovedi delovanja zveze,  
- če se število članov zveze zmanjša pod minimum, ki ga določa Zakon o društvih. 
 
V primeru prenehanja delovanja zveze iz prve in tretje alinee je predsednik dolžan v 30. dneh, ko so 
nastopili razlogi za prenehanje o tem obvestiti pristojni upravni organ, da izbriše zvezo iz registra društev. 
 

49 člen 
 

V primeru prenehanja zveze preide vse njeno premoženje na organizacijo, ki jo določi zbor članic. Če 
zbor članic o tem ne odloči, preide njeno premoženje na članice zveze. 
 

50. člen 
 
Z dnem uveljavitve tega statuta preneha veljati statut JZS, ki je bil sprejet dne 14. 2. 2009. 
 

51. člen 

Ta statut je bil sprejet na zboru članic dne 26. 2. 2015 in se začne uporabljati takoj. 
 
Kraj: Ljubljana, 26.2.2015 

Predsednik Judo zveze Slovenije 
Darko Mušič 


