
 

 

 
JOGA CHITTA VRITTI NIRODAH 

 
 
Na podlagi Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 61/06, 91/08 – Odl. US, 58/2009, 39/2011) 
je občni zbor ZVEZE JOGA FEDERACIJE SLOVENIJE na zasedanju v Ljubljani dne 4.11.2015 
sprejel temeljni akt, kot sledi:  
 
 

STATUT 
ZVEZE JOGA FEDERACIJA SLOVENIJE 

 
I. Uvodne določbe 

 
1. člen 

Zveza Joga federacija Slovenije je zveza joga društev in drugih pravnih ali fizičnih oseb, ki se 
v Republiki Sloveniji ukvarjajo z jogo, ne glede na zvrst ali šolo joge. 
ZJFS je nacionalna, avtonomna in krovna zveza, ki povezuje in zastopa interese svojih 
članov, fizičnih in pravnih subjektov, ki delujejo na področju joge v Sloveniji ter določa 
smernice, načela ter standarde za razvoj joge kot brezčasne vede, ki izhaja iz več tisočletne 
znanosti o fizičnem, moralnem, mentalnem in spiritualnem dobrem počutju, zdravju in sreči 
človeka kot celote. 
Združevanje v  zvezo Joga federacija Slovenije je prostovoljno. 
 

 
2. člen  

    (namen ustanovitve zveze) 
 

Namen delovanja ZJFS je: 
- povezovanje vseh, ki se z jogo strokovno ukvarjajo ne glede na šolo, učitelja ali zvrst 

joge z namenom ohranjanja tradicije joge kot primarno duhovne discipline; 
- zavzemanje in skrb za ureditev in zaščito statusa in dela vseh, ki se z jogo 

profesionalno ukvarjajo, ne glede na šolo ali zvrst joge, ki pa spoštujejo smernice, 
načela in standarde ZJFS, 

- zavzemanje za ureditev statusa strokovnih sodelavcev, ki poučujejo jogo ter 
izvajalcev izobraževalnih programov; 

- skrb ter zaščita joge kot avtohtone indijske tradicije pred napačnim, zavajajočim, 
neprofesionalnim ali nestrokovnim pojmovanjem oz. promoviranjem joge ali uporabo 
imena joga za dejavnosti, ki nimajo povezave z jogo kot avtohtono indijsko tradicijo; 

- informiranje in ozaveščanje strokovne in splošne javnosti o vsebinah, ki se dotikajo 
joge; 

-  zavzemanje za oblikovanje in ureditev kredibilnega sistema izobraževanja strokovnih 
kadrov na področju joge ter si prizadevati za kvalitetno in profesionalno ponudbo 
različnih programov joge; 

- uresničevanje skupnega interesa organizacij, ki delujejo na področju joge v Sloveniji; 
- realizacija skupnih nalog na področju joge v Sloveniji; 
- zagotavljati boljše pogoje za razvoj joge v Sloveniji, 
- integriranje vseh subjektov, ki delujejo na področju joge na območju Slovenije, v 

celovit vseslovenski sistem joge, ki upošteva in spoštuje smernice, načela in 
standarde ZJFS. 

- združevanje kadrovskih, programskih in drugih virov s katerimi članice razpolagajo in 
upravljajo. 
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II. Splošne določbe 
 

3. člen 
(ime in sedež zveze) 

 
Ime zveze je ZVEZE JOGA FEDERACIJA SLOVENIJE, skrajšano  zveza ZJFS (v nadaljevanju 
statuta ZJFS), ter v angleškem jeziku SLOVENIAN YOGA FEDERATION. 

 
Zveza Joga federacija Slovenije ima sedež v  Ljubljani. 
O spremembah naslova sedeža lahko odloči izvršilni odbor zveze. 
 
 
 

4. člen 
 (Pravna osebnost in zastopanje) 

 
(1) ZJFS je pravna oseba zasebnega prava po določilih Zakona o društvih in je vpisana v 
register društev.  
 
(2) ZJFS deluje za področje joge, vseh vrst in vej joge, ki sprejemajo in spoštujejo Joga sutre 
kot vir joge, na območju Slovenije. 
 
(3) ZJFS zastopa in predstavlja predsednik oziroma predsednica (v nadaljnjem besedilu: 
predsednik) zveze. Predsednik lahko pooblasti drugo fizično osebo za opravljanje določenih 
nalog, ki izhajajo iz zastopanja zveze. 
 

5. člen 
 (načela delovanja zveze) 

 
ZJFS je samostojna in nepridobitna organizacija, ki deluje po načelih prostovoljnosti, 
nepridobitnosti, enakopravnosti članic, javnosti dela, demokratičnosti in uresničevanja 
javnega interesa na področju joge. 
 

6. člen 
 (sodelovanje zveze s širšo skupnostjo) 

 
(1) ZJFS je nacionalna in osrednja društvena organizacija, ki povezuje in predstavlja področje 
joge v Sloveniji ter kot taka skrbi za dialog z državnimi organi nasproti drugim organizacijam 
v državi in mediji.  
 
(2) ZJFS se lahko včlani v sorodno domačo, tujo ali mednarodno organizacijo s podobnimi 
cilji opredeljenimi s tem statutom.  
 
(4) ZJFS sodeluje z lokalno skupnostjo in državo, mediji ter drugimi zasebnimi in javnimi 
organizacijami z namenom uresničevanja svojih ciljev, nalog in namena. 
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7. člen 
 (znak zveze) 

 
Zveza ima lahko svoj znak.  
Opis in uporabnost znaka sta opredeljena v posebnem sklepu, ki ga sprejme Izvršilni odbor 
zveze. 
 

III. Cilji in naloge zveze 
 

8. člen 
 (cilji zveze) 

Cilji zveze so: 
- vzpostaviti dolgoročna stabilna razmerja za uveljavitev in ohranitev joge v Sloveniji;  
- varovati vsebino joge kot brezčasne vede, ki izhaja iz več tisočletne znanosti o fizičnem, 

moralnem, mentalnem in spiritualnem dobrem počutju, zdravju in sreči človeka kot celote; 
- spodbujati znanstveno raziskovanje na področju joge ter skrbeti za primerno promocijo 

joge; 
- uveljaviti jogo kot svetovno dediščino v domačem in mednarodnem prostoru; 
- uveljaviti in urediti status vseh, ki izobražujejo in/ ali se izobražujejo na področju joge; 
- uveljavljati Slovenijo kot deželo urejenega in razvitega prostora joge in njene integritete; 
- soustvarjati okolje, v katerem bo joga ena izmed pomembnejših mehanizmov, ki bo 

ohranjal in krepil dobro počutje vseh ljudi vključenih v slovenski prostor in bo spodbujal 
razvoj družbenih veščin posameznika ter bo pripomogel h krepitvi prijaznega, strpnega 
in kulturnega  okolja; 

- zavzemanje za status joge kot interdisciplinarne vede ter status strokovnih sodelavcev; 
- zavzemanje za kontinuirano in redno izobraževanje strokovnih sodelavcev, ki jogo 

poučujejo; 
- neodvisno in suvereno določati smernice, pogoje, standarde in merila za strokovna 

izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja; 
- oblikovati sistematičen register verificiranih in certificiranih  učiteljev joge in izvajalcev 

izobraževalnih programov na področju joge v Sloveniji 
- določati in urejati pogoje za delovanje različnih dejavnosti joge v Sloveniji; 
- po potrebi oblikovati sekcije, ki delujejo samostojno in sledijo sistemu joge, ki je 

specifičen glede na tradicijo, učitelja ali druge posebnosti; 
- po potrebi oblikovati komisije, ki skrbijo za uresničitev ciljev ZJFS. 

 
9. člen 

 (dejavnosti oziroma naloge zveze) 
 
Naloge zveze so: 
- aktivno delovanje v okviru zastavljenih ciljev, nalog in namena; 
- uresničitev ciljev preko svojih ustanovnih članic, ki delujejo po merilih, ki izhajajo iz 

registrirane dejavnosti; 
- sodelovanje z organi lokalne skupnosti, pristojnimi državnimi organi, mediji kakor tudi z 

drugimi organizacijami z namenom uresničevanja ciljev ZJFS; 
- priprava in uskladitev ter uveljavitev pogojev, standardov in meril za kakovostno izvedbo 

izobraževalnih programov za učitelje posameznih vrst joge in vseh drugih, ki izobražujejo 
na področju joge; 

- informiranje javnosti o pomembnosti verifikacije in certificiranja strokovnega kadra s 
strani ZJFS, ki skrbi za kvaliteto in profesionalizacijo strokovnega kadra; 

- pripraviti in ažurno voditi register verificiranih in certificiranih diplom strokovnih 
sodelavcev ter po potrebi v sodelovanju z drugimi organizacijami izvajati nadzor. 
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IV. Delovanje zveze 

 
10. člen 

(javnost delovanja) 
 
(1) Delovanje ZJFS je javno. 
 
(2) V odnosu do svojih članic ZJFS zagotavlja javnost delovanja z obveščanjem o delovanju 
zveze ter njenih organov. Pooblaščeni predstavniki članic so ažurno obveščeni z zapisniki ter 
drugimi dokumenti, ki jih ZJFS izda ter so dolžni tudi sami poskrbeti za širše informiranje 
svojih članov znotraj društev.  
 
(3) V odnosu do širše javnosti ZJFS zagotavlja javnost delovanja z obveščanjem o svojem 
delovanju prek sredstev javnega obveščanja in prek svoje spletne strani.  
 
 
 

11. člen 
(združevanje v zvezo) 

 
(1) Član oziroma članica (v nadaljnjem besedilu članica) ZJFS lahko postane vsako društvo 
ustanovljeno na podlagi Zakona o društvih s področja joge, ko podpiše pristopno izjavo in 
pogodbo s katero priznava ZJFS kot osrednjo in krovno organizacijo na področju joge, 
sprejme statut ZJFS, se po njem ravna ter redno plačuje članarino. 
 
(2) Izpolnjevanje pogojev za sprejem v članstvo v zvezi preverja izvršilni odbor. 
 
(3) Organizacija, ki se želi včlaniti v ZJFS mora zvezi dostaviti pisno pristopno izjavo na 
obrazcu, ki ga predpiše zveza, podpisati pristopno pogodbo in predložiti dokazila o 
izpolnjevanju pogojev za včlanitev. 
 
(4) Pristopna izjava mora vsebovati: 
- poln (registrirani) naziv in naslov društva s področja joge - kandidata za včlanitev (v 

nadaljnjem besedilu: društvo), 
- naziv pristojnega organa društva kandidata za včlanitev in datum izvedbe seje, na kateri 

je bil sprejet sklep o včlanitvi v zvezo, 
- ime in priimek, pošta in poštna številka, elektronski naslov, gsm/telefonska številka ter 

podpis zastopnika društva kandidatke za včlanitev. 
  

(5) Dokazila o izpolnjevanju pogojev so: 
- izvleček iz zapisnika iz katerega je razviden sklep o včlanitvi v zvezo; izvleček mora biti 

podpisan s strani pooblaščene osebe društva, 
- fotokopijo dokazila pristojnega organa o registraciji društva iz katerega mora biti razvidna 

matična številka društva in zakoniti zastopnik društva, 
- fotokopija obvestila o vpisu v poslovni register Slovenije, ki ga izdaja AJPES, 
- fotokopija dokazila o dodelitvi davčne številke društvu, 
- sklep pristojnega organa o tem, da se članica zavezuje spoštovati določbe 15. in 16. 

člena tega temeljnega akta, 
- fotokopija temeljnega akta,  
- izjava o članstvu, ki mora vsebovati podatke o številu članov. 
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(6) Iz dokazil o izpolnjevanju pogojev mora biti razvidno: 
- da je društvo registrirano za opravljanje dejavnosti na področju in v zvezi z jogo. 
  
(7) Članice zveze v organih zveze zastopajo fizične osebe, ki jih za zastopanje pooblastijo 
članice v skladu s svojimi temeljnimi akti. 
 
(8) Delovanje v zvezi temelji na enakopravnosti članic. 

 
 

12. člen 
(izredni člani) 

 
Izredni član je lahko posameznik, samostojni podjetnik ali gospodarska družba, ki se nima 
možnosti ali se ne želi včlaniti v društvo in je plačal članarino kot jo je določil občni zbor 
zveze. 
Izredni člani zveze imajo enake pravice in dolžnosti kot ostali člani ZJFS z izjemo, da nimajo 
aktivne volilne pravice oz. ne morejo glasovati na občnem zboru, lahko pa so izvoljeni 
oziroma njihovi predstavniki v organe zveze. 
Izpolnjevanje pogojev za članstvo izrednih članov v ZJFS  preverja Izvršilni odbor. 

 
 

13. člen 
(častni člani) 

 

ZJFS ima lahko tudi častne člane. 
Naziv častnega člana lahko dobi član zveze, ki ima posebne zasluge za razvoj in 
uspešno delo na področju joge ali v ZJFS. Naziv častnega člana zveze se lahko podeli 
tudi nečlanu, ki ima velike zasluge na področju joge. Naziv častnega člana podeljuje 
občni zbor na predlog izvršilnega odbora. Častni člani zveze, ki so fizične osebe imajo 

enake pravice in dolžnosti kot ostali člani ZJFS z izjemo, da nimajo aktivne volilne pravice oz. 
ne morejo glasovati na občnem zboru, lahko pa so izvoljeni v organe zveze. 

 
 

14. člen 
(prenehanje članstva v zvezi) 

 
 

(1) Članstvo (velja za vse vrste članstva) v zvezi preneha s prostovoljnim izstopom članice, z 
izključitvijo članice v disciplinskem postopku, zaradi neizpolnjevanja določil 15. in 16. člena, s 
črtanjem zaradi prenehanja delovanja. 
 
(2) Članica izstopi iz zveze prostovoljno, tako da poda zvezi pisno izjavo o izstopu. 
Najkasneje 15 dni po izstopu je članica dolžna poravnati vse obveznosti iz naslova članarin ali 
drugih finančnih obveznosti. Izvršilni odbor zveze je dolžan na svoji prvi seji po prejemu 
izstopne izjave sprejeti sklep, s katerim se seznani o izstopu članice.  
 
(3) Sklep o izključitvi članice sprejme izvršilni odbor zveze na predlog Nadzornega odbora 
zveze, ki v primeru kršitev opravlja funkcijo disciplinskega organa. Za izključitev članice se 
šteje hujša kršitev temeljnega akta ali drugih pravil delovanja ZJFS.  
Za primer hujše kršitve se šteje: 
- kršitve, ki so prizadele ugled ZJFS in/ali povzročile materialno in finančno škodo zveze; 
- kršitve, ki so prizadele ali onemogočile delovanje organov. 
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(4) Članica se črta iz članstva, če preneha z delovanjem. 
 
(5) Ob prenehanju članstva članica ne more imeti nobenega zahtevka do premoženja zveze, 
razen v primeru, da je zvezi odstopila lastna sredstva po posebni pogodbi. 
 
 
 

15. člen  
(pravice članic zveze) 

 
Članice zveze imajo pravico, da: 
- volijo organe zveze in so njihovi predstavniki voljeni v te organe, 
- da preko svojih predstavnikov sodelujejo pri delu organov zveze, 
- spremljajo delovanje zveze in dajejo predloge organom zveze v zvezi z njihovim delom in 

izpolnjevanjem nalog,  
- da so deležni strokovne in materialne pomoči skladno z akti in sklepi zveze, 
- aktivno sodelujejo pri drugih oblikah dela, ki ga organizira zveza. 
 

16. člen  
(dolžnosti članic zveze) 

 
Dolžnosti članic zveze so: 
- uresničevati cilje zveze v skladu z njenim temeljnim aktom, drugimi akti in navodili zveze, 
- voliti organe zveze in predlagati organom zveze v izvolitev svoje predstavnike, 
- sodelovati pri izvedbi programov zveze, 
- izvrševati sklepe organov zveze če niso v nasprotju z zakonskimi predpisi, 
- plačevati članarino in morebitne druge prispevke po sklepih občnega zbora. 
 

17. člen 
(spori) 

 
(1) Zoper odločitve organov zveze, razen zoper odločitve občnega zbora, ima vsaka članica 
zveze, ne glede na vrsto članstva, pravico do pritožbe v roku 8 dni od prejema listine ali 
obvestila, na nadzorni odbor zveze, ki je pritožbeni organ prve stopnje.  
 
(2) V primeru neuspešne pritožbe na nadzornem odboru ima članica pravico do pritožbe na 
Občni zbor, kot pritožbeni organ druge stopnje. 
 
(3) Vsak članica zveze ima pravico v roku enega leta od sprejetja dokončne odločitve zveze 
pred sodiščem izpodbijati odločitve organov zveze, ki so bile sprejete v nasprotju z zakonom 
ali tem temeljnim aktom ali drugim splošnim aktom društva. Enako pravico ima tudi 
kandidatka, ki ji je bila prošnja za sprejem v članstvo zveze zavrnjena.  
 
 
 

V. Organiziranost zveze 
 

18. člen 
(organi zveze) 

 
Organi zveze so: občni zbor, predsednik, izvršilni odbor, nadzorni odbor in strokovni svet. 
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V.I. Občni zbor 
 

19. člen 
(sestava občnega zbora) 

 
(1) Občni zbor je najvišji predstavniški organ zveze.  
 
(2) Občni zbor sestavljajo vsi člani, člana zastopa en predstavnik člana zveze, ki ga imenuje 
pooblaščeni organ člana zveze oziroma ga zastopa zakoniti zastopnik člana.  
(3) Pri odločanju na občnem zboru ima vsaka članica s plačano članarino en glas. 
 
Pred sklicem občnega zbora mora IO zagotoviti seznam članic s plačano članarino. 
 

20. člen 
 (sklicevanje občnega zbora) 

 
(1) Občni zbor je lahko reden ali izreden. Redni občni zbor skliče izvršilni odbor zveze 
praviloma enkrat letno.  
 
(2) Občni zbor skliče izvršilni odbor na svojo pobudo, na zahtevo nadzornega odbora ali 
tretjine članic ZJFS.  
 
(3) Izvršilni odbor je dolžan sklicati občni zbor najkasneje v roku enega (1) meseca od 
prejema zahtevka. V nasprotnem primeru lahko skliče občni zbor upravičenec iz 2. odstavka 
tega člena. 
 
(4) Občni zbor mora biti sklican najmanj 15 dni pred predvidenim dnevom zasedanja. Sklic 
občnega zbora se lahko posreduje prek pošte ali elektronske pošte ali SMS sporočilom. V 
gradivu za sklic mora biti predloženo vabilo z dnevom, uro, kraj zasedanja in predlaganim 
dnevnim redom. Priloge posamezni točki dnevnega reda morajo biti poslane članicam 
najmanj 7 dni pred dnevom zasedanja. 
 
 
 
 

21. člen 
 (način sprejemanja odločitev občnega zbora) 

 
(1) Občni zbor sprejema odločitve z glasovanjem. 
 
(2) Občni zbor je sklepčen, če je ob predvidenem začetku zasedanja navzočih vsaj polovica 
(1/2) predstavnikov članic zveze. Če ob predvidenem začetku zasedanja občni zbor ni 
sklepčen, se začetek odloži za 30 minut, nato občni zbor sklepa, če je navzoča vsaj tretjina 
(1/3) predstavnikov članic. 
 
(3) Sklep občnega zbora je sprejet, če zanj glasuje več kot polovica navzočih zastopnikov 
članov zveze, razen pri odločanju o temeljnem aktu in o prenehanju zveze. 
 
(4) Če se odloča o spremembi temeljnega akta ali prenehanju zveze, morajo biti na občnem 
zboru navzoči predstavniki vsaj polovice članic zveze. Sklep o spremembi temeljnega akta 
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zveze in/ali sklep o prenehanju zveze je sprejet, če zanj glasuje najmanj dve tretjini (2/3) 
navzočih predstavnikov članic. 
 
Občnemu zboru se lahko prisostvuje tudi preko interneta ali telefona vendar mora članica tak 
način prisotnosti predhodno vsaj deset dni pred zborom najaviti izvršilnemu odboru in 
sporočiti kdo in na kakšen način bo navzoč na občnem zboru preko interneta ali telefona. 
Izvršilni odbor odloči o soglasju za takšen način prisotnosti in glasovanja, če za to obstajajo 
tehnične zmožnosti in možnost jasne identifikacije osebe, ki bo zastopnik člana zveze. 
 
 
 

22. člen 
 (vodenje občnega zbora) 

 
(1) Občni zbor začne predsednik, ki ga vodi dokler občni zbor ne izvoli delovnega 
predsedstva. 
 
(2) Delovno predsedstvo sestavljajo trije člani, in sicer: predsednik delovnega predsedstva, 
član oziroma članica (v nadaljnjem besedilu: član) delovnega predsedstva in zapisnikar 
oziroma zapisnikarica (v nadaljnjem besedilu zapisnikar) delovnega predsedstva, ki so hkrati 
overovatelji zapisnika občnega zbora.  
 
(3) Občni zbor lahko za pomoč pri svojem delu imenuje volilno komisijo ter druga začasna 
delovna telesa. Ob imenovanju delovnih teles mora občni zbor določiti še obseg nalog za 
opravljanje katerih se delovno telo imenuje. 
 

 
23. člen 

 (pristojnosti in odgovornosti občnega zbora) 
 
Pristojnosti in odgovornosti občnega zbora so: 
- sprejema, spreminja in dopolnjuje statut zveze, 
- voli/razrešuje predsednika  in člane izvršnega odbora ter predsednika in člane 

nadzornega odbora, 
- obravnava in sprejema poročila drugih organov zveze, 
- obravnava in sprejema letne in večletne načrte dela zveze in letne finančne načrte zveze, 
- obravnava in sprejema letna poročila o delu zveze in zaključne račune zveze, 
- odloča o nakupu in/ali odtujitvi nepremičnin zveze,  
- podeljuje nagrade, darila in priznanja ter izreka pohvale 
- sklepa o spojitvi z drugimi zvezami in/ali pripojitvi zveze k drugi zvezi, 
- sklepa o ustanovitvi nove zveze, 
- odloča o včlanitvi zveze v druge organizacije, 
- določa višino članarine in druge prispevke članic, 
- odloča o pritožbah zoper odločitve drugih organov zveze, kot pritožbeni organ druge 

stopnje, na pobudo članic zveze, 
- sklepa o prenehanju zveze, 
- opravlja druge naloge, ki niso v pristojnosti drugih organov zveze. 
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V.II. Izvršilni odbor 
 

24. člen 
(sestava in razmerja izvršilnega odbora) 

 
(1) Izvršilni odbor (IO) je organ upravljanja zveze. Izvršilni odbor opravlja naloge, ki so 
opredeljene kot naloge Izvršnega odbora in naloge, ki mu jih naloži občni zbor zveze. 
 
(2) Izvršilni odbor vodi delo zveze po smernicah sprejetih na občnem zboru. Izvršilni odbor je 
za svoje delo odgovoren občnemu zboru zveze. 
 
(3) Izvršilni  odbor šteje tri (3) člane  v sestavi: predsednik oziroma predsednica (v 
nadaljnjem besedilu: predsednik) zveze  in 2 člana, ki morata biti profesionalna učitelja joge 
z najmanj pet let delovnih izkušenj kot profesionalni učitelj joge - vodja joga studia, s strani 
ZJFS priznane zvrsti joge. (profesionalni učitelj joge – učenje joge je edini poklic). 
 
(4) Predsednik izvršnega odbora je obenem predsednik zveze.  
 
 

25. člen 
 (imenovanje članov izvršilnega odbora) 

 
(1) Člane izvršilnega odbora zveze izvoli in razrešuje občni zbor zveze na predlog katerekoli 
od članic zveze /tudi izredni in častni člani/.  
 
(2) Mandat članov izvršilnega odbora je štiri (4) leta oziroma do odpoklica z možnostjo 
ponovnega imenovanja.  
 
 (5) Članom izvršilnega odbora lahko članstvo v izvršilnem odboru preneha tudi z odstopom 
ali z razrešitvijo. 
 
(6) Ob odstopu mora član izvršilnega odbora podati lastnoročno podpisano odstopno izjavo. 
Odstop člana izvršnega odbora učinkuje z dnem prejema odstopne izjave s strani zveze. 
 
 

26. člen 
 (seje izvršilnega odbora) 

 
 
(1) Izvršilni odbor zaseda praviloma enkrat na dva (2) meseca. 
 
(2) Sejo Izvršnega odbora skliče predsednik na lastno pobudo ali na pobudo člana 
Izvršilnega odbora. Predsednik je dolžan sejo sklicati v sedmih (7) dneh od prejema zahtevka 
za sklic seje z dnevom zasedanja v roku petnajst (15 ) dni od dneva sklica. 
 
(4) Seje izvršnega odbora vodi predsednik. V primeru odsotnosti predsednika seje izvršnega 
odbora sklicuje in vodi član IO po pooblastilu predsednika. 
 
(5) O poteku seje izvršnega odbora se piše zapisnik. Zapisnik podpiše predsednik. 
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27. člen 

 (sprejemanje odločitev) 
 

(1) Izvršilni odbor je sklepčen, če je na seji navzočih več kot polovica (1/2) vseh članov.  
(2) Izvršilni odbor sprejema odločitve s konsenzom, če to ni mogoče pa z glasovanjem z 
navadno večino glasov. Odločanje na seji je veljavno, če je prisotnih najmanj ½ članov IO. 
(3) IO je za svoje delo odgovoren občnemu zboru zveze. 
 
 

28. člen 
 (pristojnosti in odgovornosti izvršilnega odbora) 

 
IO je v obdobju med zasedanjem občnega zbora pristojen, da razpravlja in odloča o vseh, s 
tem statutom določenih zadevah. Pristojnosti in odgovornosti izvršilnega odbora so: 
- odloča o vprašanjih pri urejanju odnosov z državnimi organi in mednarodnimi 

organizacijami  
- usklajuje delovanje in odločitve članov zveze, kadar gre za nujno poenotenje odločitev 

delovanja in odločanja ter opravlja druge naloge skupnega pomena za zvezo 
- izvršuje sklepe občnega zbora zveze 
- sprejema letni načrt dela 
- pripravi predlog letnega programa zveze in finančnega načrta zveze,  
- skrbi za izvajanje in uresničevanje letnega programa zveze in finančnega načrta zveze, 
- pripravi osnutke letnega poročila zveze in zaključnega računa zveze, 
- sklicuje občni zbor zveze in pripravi gradiva za občni zbor, 
- vodi evidenco članic zveze v registru članic, 
- obvešča članice zveze o delu zveze, 
- sprejema druge akte zveze, 
- imenuje/razrešuje predstavnike zveze v organih drugih organizacij, 
- imenuje/razrešuje predsednika in člane strokovnega sveta, 
- ustanavlja/ukinja komisije – delovna telesa izvršnega odbora in imenuje/razrešuje člane 

teh komisij, 
- se seznanja z odstopom članov izvršnega odbora in/ali članov nadzornega odbora. 
 

V.III. Predsednik zveze 
 

29. člen 
 
(1) Predsednik zveze predstavlja zvezo, zastopa zvezo v pravnem prometu in odgovarja za 

zakonitost poslovanja zveze. 
(2) Predsednik zveze sklicuje seje izvršilnega odbora, podpisuje splošne akte zveze ter 

opravlja druge naloge, ki so mu poverjene 
(3) Predsednika zveze imenuje občni zbor za mandatno dobo štirih (4) let.  Za predsednika 
ZJFS je lahko izvoljen samo profesionalni učitelj joge z najmanj deset let delovnih izkušenj 
kot profesionalni učitelj joge - vodja joga studia, s strani ZJFS priznane zvrsti joge. 
(4) Predsednik zveze je za svoje delo odgovoren izvršnemu odboru zveze in občnemu zboru 
zveze. 
(5) Predsednik zveze sklicuje in vodi seje izvršnega odbora, vodi občni zbor do izvolitve 
delovnega predsedstva, spremlja in koordinira delo članov izvršnega odbora. 
(6) V primeru odsotnosti ali zadržanosti predsednika ga nadomešča član IO, ki ga pooblasti 
predsednik.  
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V.VI. Nadzorni odbor 
 

30. člen 
(sestava in razmerja nadzornega odbora) 

 
(1) Nadzorni odbor je nadzorni organ zveze. Nadzorni odbor poleg nadzorne funkcije opravlja 
tudi funkcijo disciplinskega in pritožbenega organa prve stopnje. 
  
(2) Nadzorni odbor šteje tri (3) člane/članice v sestavi: predsednik nadzornega sveta in dva 
(2) člana.  
 
(3) Nadzorni odbor je za svoje delo odgovoren občnemu zboru. 
 
 

31. člen 
 (imenovanje članov nadzornega odbora) 

 
(1) Člane nadzornega odbora imenuje občni zbor Zveze na predlog članic zveze/tudi izredni 
in častni člani/.   
 
(2) Mandat članov nadzornega odbora je štiri (4) leta z možnostjo ponovnega imenovanja.  
 
(3) Kandidate za člane nadzornega odbora predlagajo članice zveze /tudi izredni in častni 

člani/ na podlagi poziva ob odprtju kandidacijskega postopka.  
 
(4) Članstvo v  nadzornem odboru je nezdružljivo s članstvom v izvršnem odboru ali s 
članstvom v delovnih telesih izvršnega odbora. 
 
(6) Članom nadzornega odbora lahko članstvo v nadzornem odboru preneha z odstopom ali z 
razrešitvijo. 
 
(7) Ob odstopu mora član nadzornega odbora podati lastnoročno podpisano odstopno izjavo. 
Odstop člana nadzornega odbora učinkuje z dnem prejema odstopne izjave na naslov zveze. 
 
(8) Člana nadzornega odbora lahko razreši občni zbor zveze kadarkoli. 
 

32. člen 
 (seje nadzornega odbora) 

 
 (1) Nadzorni odbor zaseda po potrebi oziroma najmanj enkrat letno, pred zasedanjem 
občnega zbora zveze. 
 
(3) Sejo nadzornega odbora skliče njegov predsednik na lastno pobudo ali na pobudo vsaj 
dveh (2) članov nadzornega odbora. Predsednik nadzornega odbora je dolžan sejo sklicati v 
sedmih (7) dneh od prejema zahtevka za sklic seje z dnevom zasedanja v roku petnajst (15) 
dni od dneva sklica. 
 
(4) Predsednik nadzornega odbora je dolžan sklicati sejo nadzornega odbora na pobudo 
upravičencev iz tega temeljnega akta za odločanje o zadevi, ki je v pristojnosti nadzornega 
odbora. 
 
(6) Seje nadzornega odbora vodi njegov predsednik.  
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(7) O poteku seje nadzornega odbora se piše zapisnik, ki ga podpiše predsednik nadzornega 
odbora. 
 
 

33. člen 
 (način sprejemanja odločitev nadzornega odbora) 

 
(1) Nadzorni odbor je sklepčen, če sta na seji navzoča vsaj (2) člana nadzornega odbora.  
 
(2) Nadzorni odbor sprejema odločitve z javnim glasovanjem. Člani nadzornega odbora lahko 
glasujejo ZA, PROTI ali VZDRŽAN. Odločitev je veljavno sprejeta če zanjo glasujeta vsaj dva 
(2) člana nadzornega odbora. 
 
(3) Vsaka članica zveze, ne glede na vrsto članstva lahko vloži ugovor zoper odločitev 
nadzornega odbora, v roku 8. dni od prejema listine. O ugovoru odloča Občni zbor.  
 
 

34. člen 
 (pristojnosti in odgovornosti nadzornega odbora) 

 
(1) Pristojnosti in odgovornosti nadzornega odbora so: 
- spremlja delo izvršnega odbora zveze med dvema občnima zboroma in opravlja stalni 

nadzor nad finančnim poslovanjem zveze,  
- nadzira izvajanje temeljnega akta zveze in drugih aktov zveze, 
- nadzira izpolnjevanje pravic in dolžnosti članic zveze, 
- na predlog izvršnega odbora enkrat letno obravnava osnutek letnega poročila zveze v 

smislu notranjega nadzora nad finančnim in materialnim poslovanjem zveze, ki mora 
zajemati ugotavljanje ali je poročilo izdelano v skladu s predpisi (bilanca stanja in izkaz 
poslovnega izida s pojasnili k izkazom ter poročilo o poslovanju zveze), 

- na prvi stopnji odloča o pritožbah in ugovorih vseh članic zveze, ne glede na vrsto 
članstva, zoper odločitve drugih organov zveze, razen zoper odločitve občnega zbora, 

- ugotavlja kršitve temeljnega akta in/ali drugih aktov zveze na lastno pobudo, na pobudo 
drugih organov zveze ali na pobudo članic zveze in predlaga ukrepe izvršilnemu odboru, 

- ugotavlja disciplinske prekrške članic zveze in predlaga ukrepe izvršilnemu odboru; 
 
(2) Za izvajanje svojih nalog nadzorni odbor lahko zahteva pripravo oziroma izročitev 
določenega gradiva Izvršnemu odboru in/ali drugim organom zveze. 
 
(3) Opis postopkov in ukrepov povezanih s pristojnostmi in odgovornostmi nadzornega 
odbora so lahko opredeljene v posebnem Pravilniku o finančnem in disciplinskem nadzoru. 

 
V.VII. Strokovni svet 

 
35. člen 

(sestava in razmerja strokovnega sveta) 
 

(1) Strokovni svet je strokovni organ zveze.  
 
(2) Strokovni svet ima predsednika in štiri člane.  
(3) Strokovni odbor je za svoje delo odgovoren izvršilnemu odboru. 
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36. člen 
 (imenovanje članov strokovnega sveta) 

 
(1) Predsednika strokovnega sveta in njegove člane imenuje Izvršilni odbor.  
 
(2) Člani strokovnega sveta so lahko imenovani za posamezno vrsto oziroma vejo joge, 
morajo pa imeti vsaj 10 let izkušenj kot profesionalni učitelji joge.  
 
(3) Mandat članov strokovnega sveta traja štiri (4) leta z možnostjo ponovnega imenovanja.  
 
(4) Članom strokovnega sveta lahko članstvo v strokovnem svetu preneha z odstopom ali z 
razrešitvijo. 
 
(5) Člana strokovnega sveta lahko razreši izvršilni odbor zveze kadarkoli. 
 
(6) Člani strokovnega sveta lahko izmed sebe imenujejo podpredsednika strokovnega  sveta 
z večino glasov vseh članov strokovnega sveta. 
 

37. člen 
 (seje Strokovnega sveta) 

 
 
(1) Strokovni svet zaseda po potrebi oziroma najmanj enkrat na tri mesece. 
 
(2) Sejo strokovnega sveta  skliče njegov predsednik na lastno pobudo, na pobudo izvršnega 

odbora ali na pobudo vsaj tretjine (1/3) članov strokovnega sveta.  
 

 (3) Seje strokovnega sveta vodi predsednik strokovnega sveta. V primeru njegove 
odsotnosti seje strokovnega sveta sklicuje in vodi njegov podpredsednik po pooblastilu 
predsednika strokovnega sveta. 
 
(4) O poteku seje strokovnega sveta se piše zapisnik. 
 
 
 

38. člen 
 (način sprejemanja odločitev) 

 
(1) Strokovni svet je sklepčen, če je na seji navzočih več kot polovica (1/2) vseh članov.  
 
(2) Strokovni svet sprejema odločitve z javnim glasovanjem. Odločitev je veljavno sprejeta 
če zanjo glasuje večina navzočih članov strokovnega sveta. 
 
(3) Vsaka članica zveze, ne glede na vrsto članstva, lahko vloži pritožbo zoper odločitev 
strokovnega sveta, v roku 8. od prejema odločitve. O pritožbi odloča nadzorni odbor, kot 
prvostopenjski organ in občni zbor, kot drugostopenjski organ.  
 

39. člen 
 (pristojnosti in odgovornosti Strokovnega sveta) 

 
Pristojnosti in odgovornosti strokovnega sveta so: 
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- pripravlja in sprejema strokovna izhodišča za pripravo programa dela in finančnega 
načrta zveze, 

- spremlja izvajanje programa dela s stališča doseganja strokovno zastavljenih ciljev, 
- daje strokovna mnenja izvršnemu odboru s področja joge, na lastno pobudo ali na 

podlagi zaprosila izvršnega odbora, 
- pripravlja in sprejema merila in standarde za posamezna strokovna področja, ki so zajeta 

s programom dela zveze, 
- druge razvojne in strokovne naloge s ciljem razvoja dejavnosti zveze. 
 
 

VI. Premoženje in finančno poslovanje zveze 
 

40. člen 
(odgovornost) 

 
(1) Za zakonito poslovanje zveze odgovarjata predsednik zveze in zveza. 
 
(2) Zveza odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem. 
 
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka za obveznosti zveze odgovarjajo solidarno in z 
vsem svojim premoženjem tudi odgovorne osebe zveze, ki so v svojo korist ali korist koga 
drugega zmanjšale premoženje zveze ali s preusmeritvijo poslovanja oziroma finančnih tokov 
na drugo obstoječo ali novoustanovljeno pravno osebo ali fizično osebo preprečile povečanje 
premoženja, čeprav so vedele, da zveza ne bo mogla poravnati obveznosti tretjim osebam. 
Odgovorne osebe odgovarjajo do višine oškodovanja zveze, ki so ga povzročile s svojim 
ravnanjem. 
 

41. člen 
(načelo nepridobitnosti) 

 
Če zveza pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora 
porabiti za uresničevanje svojega namena ter ciljev oziroma za opravljanje nepridobitne 
dejavnosti, določene v temeljnem aktu. 
 
 
 

42. člen 
(premoženje zveze) 

 
(1) Premoženje zveze sestavljajo: denarna in druga sredstva, ki jih zveza pridobi s članarino, 
darili in volili, prispevki donatorjev, iz javnih sredstev, z opravljanjem dejavnosti zveze in iz 
drugih virov, nepremične in premične stvari ter materialne pravice. S premoženjem upravlja 
izvršilni odbor. 
 
(2) Zveza ne sme deliti svojega premoženja članicam.  
 
(3) Sredstva se lahko uporabljajo izključno za namene, za katera so bila dodeljena na podlagi 
programa dela zveze in finančnega načrta zveze. 
 
(4) O nakupu, prevzemu (darilo) ali odtujitvi premičnin zveze odloča izvršilni odbor zveze.   
 
(5) O nakupu, prevzemu (darilo) ali odtujitvi nepremičnine zveze odloča občni zbor zveze. 
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(6) Za podpis finančnih in materialnih listin, kot tudi za upravljanje s sredstvi zveze je 
pooblaščen predsednik zveze. Za podpisovanje finančnih in materialnih listin lahko izvršilni 
odbor pooblasti še največ dve (2) osebi. 
 

43. člen 
(finančno in materialno poslovanje zveze) 

 
(1) Finančno in materialno poslovanje zveze je lahko podrobneje opredeljeno v Pravilniku o 
računovodstvu. 
 
(2) Pravilnik o računovodstvu na podlagi Zakona o društvih in računovodskih standardov za 
društva pripravi in sprejme občni zbor Zveze. 
 
(3) Finančno in materialno poslovanje zveze vodi za to delo strokovno usposobljena 
računovodska fizična ali pravna oseba. 
 
 

44. člen 
 
 
ZJFS lahko opravlja pridobitno in nepridobitno dejavnost za uresničevanje svojega programa 
dela in razvoja. 
ZJFS lahko opravlja pridobitno dejavnost povezano z namenom in nalogami ZJFS, kot 
dopolnilno dejavnost nepridobitni dejavnosti in le v obsegu potrebnem za uresničevanje 
namena in ciljev ZJFS. 
Vrsto in obseg pridobitnih dejavnosti določi  izvršilni odbor zveze. 
 

Zveza  lahko opravlja naslednje pridobitne dejavnosti: 

S 94.999   Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij; 
P 85.590  Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje; 
P 85.600     Pomožne dejavnosti za izobraževanje; 
Q 88.991  Dejavnost humanitarnih in dobrodelnih organizacij; 
N 79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj; 
M 73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij 
L 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin; 
G 47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah; 
G 47.990  Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic; 
 
 

45. člen 
 (poročanje o poslovanju zveze) 

 
(1) Zveza mora za poslovno leto, ki je enako koledarskemu letu, izdelati letno poročilo, ki 
vsebuje bilanco stanja in izkaz poslovnega izida s pojasnili k izkazom ter poročilo o 
poslovanju zveze. Poročilo mora obsegati resnični prikaz premoženja in poslovanja zveze.  
 
(2) Vodenje poslovnih knjig in sestava letnega poročila morata biti v skladu z računovodskim 
standardi za društva. Poslovne knjige in letno poročilo morajo omogočiti ocenjevanje, ali so 
presežki prihodkov nad odhodki porabljeni za namene, za katere je bila zveza ustanovljena. 
 



 

 

  16 

(3) Letno poročilo zveze sprejme občni zbor zveze. Poročilo je veljavno sprejeto, če ga je  
pred sprejetjem obravnaval nadzorni odbor v skladu z zakonom in računovodskimi standardi 
za društva. 
 
(4) Zveza vodi poslovne knjige po sistemu enostavnega knjigovodstva, dokler izpolnjuje 
pogoje iz 3. odstavka 26. člena Zakona o društvih.  

 
 
 

46. člen 
 (Izvajanje nadzora) 

 
(1) Nadzor nad razpolaganjem s premoženjem zveze ter nad finančnim in materialnim 
poslovanjem zveze opravlja nadzorni odbor. 
 
(2) Vsaka članica  zveze /tudi izredni in častni člani/ ima pravico vpogleda v finančno in 
materialno dokumentacijo in poslovanje zveze. 
 

 
 

 
VII. Končne določbe 

 
47. člen 

 (Prenehanje zveze) 
 
Zveza lahko preneha po volji članic, s spojitvijo z drugo zvezo, s pripojitvijo k drugi zvezi, s 
stečajem, na podlagi sodne odločbe o prepovedi delovanja ali po samem zakonu. 
 
 
 

48. člen 
(prenehanje po volji članic) 

 
(1) O prenehanju zveze po volji članic odloči s sklepom občni zbor zveze. 
 
(2) Če naj občni zbor odloča o prenehanju zveze morajo biti na občnem zboru navzoči 
predstavniki vsaj ene polovice (1/2) članic zveze.  
 
(3) Sklep o prenehanju zveze bo veljavno sprejet, če bo zanj glasovalo najmanj dve tretjini 
(2/3) navzočih predstavnikov članic. 
 
(4) V primeru prenehanja zveze po volji članic občni zbor ob sprejemu sklepa o prenehanju 
zveze sprejem tudi sklep o razpolaganju s premoženjem zveze, ki se prenese na člane zveze. 
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49. člen 
(statusno preoblikovanje društva) 

 
(1) O prenehanju zveze zaradi spojitve z drugo zvezo oziroma pripojitve k drugi zvezi odloča 
s sklepom občni zbor zveze. 
 
(2) Če naj občni zbor odloča o spojitvi z drugo zvezo oziroma pripojitvi k drugi zvezi morajo 
biti na občnem zboru navzoči predstavniki vsaj polovice (1/2) članic zveze.  
 
(3) Sklep o pripojitvi oziroma spojitvi bo veljavno sprejet, če bo zanj glasovalo najmanj dve 
tretjini (2/3) navzočih predstavnikov članic. 
 
(4) Premoženje zveze se v primeru spojitve ali pripojitve prenesejo na novo pravno osebo, ki 
nastane s spojitvijo oziroma na pravno osebo h kateri se je zveza pripojila. 
 
 

50. člen 
(spremembe temeljnega akta) 

 
(1) O spremembah in/ali dopolnitvah temeljnega akta zveze odloča občni zbor. 
 
(2) Če naj občni zbor odloča o spremembi in/ali dopolnitev temeljnega akta morajo biti na 
občnem zboru navzoči predstavniki vsaj polovice (1/2) članic zveze.  
 
 

51. člen 
(veljavnost temeljnega akta) 

 
Ta temeljni akt velja od sprejema dne 15.11.2015 dalje. 
 
 
 
Datum: 15.11.2015 
 
 
Predsednik Zveze Joga federacije Slovenije 
Tomaž Avsenik 


