
SPREMEMBE STATUTA 

Predlagana sprememba sedeža društva:  

2. člen (ime in sedež zveze) 

Spremeniti je potrebno 2. (drugi) odstavek 2. (drugega) člena Statuta Jamarske zveze 

Slovenije, ki določa sedež zveze. 

Sedež zveze je trenutno v Statutu JZS določen podrobneje, kot to zahteva Zakon o društvih. 

Sedež je namreč opredeljen tako s krajem poslovanja (Ljubljana) kot tudi z natančnim 

naslovom (Lepi pot 6). 

Zakon o društvih medtem v svojem 9. členu določa: 

» (1) Temeljni akt društva mora določati: 

-        ime in sedež društva (izbrani kraj poslovanja društva); 

-        … « 

Predlagamo spremembo statuta v smislu, da se iz 2. odstavka 2. člena Statuta izbriše naslov 

Lepi pot 6, ostane pa izbrani kraj poslovanja društva, ki je v Ljubljani. 

43. člen (naloge predsedstva) 

V 43. členu predlagamo, da se predsedstvu dodeli naloga, da lahko predsedstvo določa naslov 

sedeža zveze. 

Utemeljitev spremembe sedeža društva: 

Vemo, da ima JZS svoj poslovni naslov na Lepi poti 6, Ljubljana, v prostorih, kjer se je nekoč 

nahajala Tehniška založba Slovenije. Dejanski prostori JZS so v zaklonišču stanovanjskega 

naselja na Zeleni poti 13, kamor zaradi specifičnosti lokacije ne moremo prestaviti svojega 

poslovnega naslova, niti poštnega nabiralnika. Ker je stavba nekdanje Tehniške založbe 

Slovenije dobila novega lastnika, ki mu ne ustreza, da ima JZS svoj naslov in poštni nabiralnik 

na njegovi stavbi, ima zveza s tem dodatne stroške in delo.  

Prav tako pa že dlje časa tli želja po bolj urejeni situaciji v smislu, da bi pridobili večje in bolj 

urejene prostore za svoje delovanje na lokaciji, kamor bi lahko dejansko prestavili tudi svoj 

poslovni naslov. 

S (preveč natančno) opredelitvijo naslova sedeža zveze (Lepi pot 6) smo sami sebi 

onemogočili spremembo naslova zveze, ne da bi hkrati bilo potrebno spreminjati tudi statut. 

Zato predlagamo, da se naslov sedeža briše iz Statuta, izbrani kraj poslovanja pa ostane v 

Ljubljani. 

Ker gre za zadevo, v kateri je potrebno ukrepati hitro, ko se prikaže ustrezna priložnost, 

predlagamo, da se predsedstvu izrecno podeli možnost, da lahko določa naslov sedeža zveze. 

Zakon o društvih v 20. členu namreč določa tudi postopek, kateremu morajo društva slediti ob 

spremembi naslova: 

"(1) Če društvo spremeni ime, skrajšano ime, sedež ali druge določbe temeljnega 

akta, zastopnika ali naslov sedeža društva, mora vložiti zahtevo za registracijo 

spremembe v 30 dneh od nastale spremembe. (2) Zahtevi iz prejšnjega odstavka 

mora društvo priložiti zapisnik seje organa, na kateri so bile sprejete spremembe." 

 



Predlagana sprememba pridobitnih dejavnosti:  

8. člen (pridobitne dejavnosti) 

Dopolniti je potrebno 8. člen Statuta, ki opredeljuje pridobitne dejavnosti zveze. 

 

52. člen (viri sredstev) 

Dopolniti je potrebno 52. člen Statuta, ki opredeljuje vire finančnih sredstev zveze. 

Utemeljitev spremembe pridobitnih dejavnosti: 

Jamarska zveza Slovenije je s Planinskim društvom Bovec in Občino Bovec sklenila najemno 

pogodbo za najem planinskega (oz. jamarskega) doma Petra Skalarja na Kaninu. Osnovni 

namen najema je za lastno uporabo jamarjev, ki raziskujejo na Kaninu. Ker pa je vzdrževanje 

in najem doma povezan tudi s finančnimi posledicami, bo potrebno finančna sredstva tudi 

nekako pridobiti, bodisi z izvajanjem gostinske dejavnosti (strežba hrane in pijače) na 

planinskem domu bodisi z oddajanjem doma v (pod)najem. Preden se lahko začne izvajati 

katera od teh dejavnosti, je potrebno 8. člen dopolniti le še s kvalifikacijsko številko dejavnosti, 

medtem ko je sama dejavnost (gostinske storitve tipa »jamarski dom« (planinski dom)) bila 

predvidena že predhodno. V 52. členu je potrebno dodati pridobitne dejavnosti med vire 

sredstev zveze. 

 

 Trenutno veljavno besedilo Predlog spremembe 

2. člen Ime zveze je: JAMARSKA ZVEZA SLOVENIJE  

(v nadaljnjem besedilu: zveza). 

Sedež zveze je v Ljubljani, Lepi pot 6. 

Ime zveze je: JAMARSKA ZVEZA SLOVENIJE  

(v nadaljnjem besedilu: zveza). 

Sedež zveze je v Ljubljani. 

8. člen Pridobitna dejavnost, ki jo opravlja zveza je: 

• zalaganje in izdajanje tiskanih, video in audio 

ter elektronskih publikacij in drugo 

informiranje s področja jamarstva, 

• izposoja jamarske raziskovalne opreme in 

pripomočkov, 

• organiziranje in vodenje tečajev s področja 

jamarstva in preverjanje usposobljenosti ter 

jamarsko vodništvo ipd., 

• izvajanje raznih del na višini, del v temi, 

potapljaških del in drugih del, pri katerih 

pridejo do uporabe različne jamarske 

tehnike, 

• jamarski turizem (organiziranje vodenja in 

vodenje v jame, agencijski turistični posli, ki 

se nanašajo na jamarstvo, gostinske storitve 

tipa »jamarski dom« (planinski dom) ipd., 

• organiziranje predstav in prireditev s 

področja jamarstva, 

• prodaja jamarske opreme in pripomočkov ter 

izdanih publikacij, 

Pridobitne dejavnosti, ki jih opravlja zveza, so: 
• zalaganje in izdajanje tiskanih, video in audio 

ter elektronskih publikacij in drugo informiranje 
s področja jamarstva, 

• izposoja jamarske raziskovalne opreme in 
pripomočkov, 

• organiziranje in vodenje tečajev s področja 
jamarstva in preverjanje usposobljenosti ter 
jamarsko vodništvo ipd., 

• izvajanje raznih del na višini, del v temi, 
potapljaških del in drugih del, pri katerih 
pridejo do uporabe različne jamarske tehnike, 

• jamarski turizem (organiziranje vodenja in 
vodenje v jame, agencijski turistični posli, ki se 
nanašajo na jamarstvo, gostinske storitve tipa 
»jamarski dom« (planinski dom) ipd.), 

• organiziranje predstav in prireditev s področja 
jamarstva, 

• prodaja jamarske opreme in pripomočkov ter 
izdanih publikacij, 

• obdelava podatkov s področja jamarstva, 
• skrb za nepremičnine, s katerimi po 

pooblastilu upravlja, tudi oddaja nepremičnin v 
najem in podnajem. 

 



• obdelava podatkov s področja jamarstva, 

• skrb za nepremičnine, s katerimi po 

pooblastilu upravlja. 

 

Pridobitna dejavnost zveze po predpisu, ki 

ureja standardno klasifikacijo dejavnosti, je: 

G 47.990 Druga trgovina na drobno zunaj 

prodajaln, stojnic in tržnic. 

J 58.110 Izdajanje knjig. 

J 58.140 Izdajanje revij in druge periodike. 

J 58.190 Drugo založništvo. 

J 59.110 Produkcija filmov, video filmov, 

televizijskih oddaj. 

J 63.110 Obdelava podatkov in s tem 

povezane dejavnosti. 

J 63.990 Drugo informiranje. 

L 68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali 

po pogodbi. 

N 77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in 

opredmetenih sredstev v najem in zakup. 

P 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, 

izpopolnjevanje in usposabljanje. 

R 93.299 Drugje nerazvrščene dejavnosti za 

prosti čas. 

S 96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje 

nerazvrščene. 

Zveza lahko opravlja pridobitno dejavnost pod 

pogoji, ki jih za opravljanje te dejavnosti 

določajo predpisi. 

Pridobitne dejavnosti zveze po predpisu, ki ureja 
standardno klasifikacijo dejavnosti, so: 
G 47.990 Druga trgovina na drobno zunaj 
prodajaln, stojnic in tržnic. 
I 55.204 Planinski domovi in mladinska 
prenočišča. 
I 56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi. 
I 56.300 Strežba pijač. 
J 58.110 Izdajanje knjig. 
J 58.140 Izdajanje revij in druge periodike. 
J 58.190 Drugo založništvo. 
J 59.110 Produkcija filmov, video filmov, 
televizijskih oddaj. 
J 63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane 
dejavnosti. 
J 63.990 Drugo informiranje. 
L 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali 
najetih nepremičnin. 
L 68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali 
po pogodbi. 
N 77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in 
opredmetenih sredstev v najem in zakup. 
P 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, 
izpopolnjevanje in usposabljanje. 
R 93.299 Drugje nerazvrščene dejavnosti za 
prosti čas. 
S 96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje 
nerazvrščene. 
Zveza lahko opravlja pridobitno dejavnost pod 
pogoji, ki jih za opravljanje te dejavnosti določajo 
predpisi. 

 

43. 

člen 

Predsedstvo: 

• operativno vodi delo zveze na podlagi  

smernic občnega zbora 

• odloča o pravnih poslih oziroma določa 

obseg pooblastila predsednika predsedstva v  

  zvezi s sklepanjem pravnih poslov in  

 siceršnjim nastopanjem predsednika v javnosti 

• vodi kandidacijski postopek in oblikuje listo  

  kandidatov v organe zveze 

• predlaga sprejem zaključnega računa ter  

  delovnega in finančnega plana 

• sprejema interne akte, za katere ni pristojen  

  drug organ po zakonu ali tem statutu 

• odloča o sprejemu novih članov v zvezo 

• imenuje razne stalne in začasne komisije 

• sprejema začasne ukrepe iz področja 

pristojnosti občnega zbora 

• skrbi za obveščanje članic 

• vodi disciplianski postopek zoper članice in  

Predsedstvo: 

• operativno vodi delo zveze na podlagi  

  smernic občnega zbora 

• odloča o pravnih poslih oziroma določa obseg  

  pooblastila predsednika predsedstva v zvezi s  

  sklepanjem pravnih poslov in siceršnjim  

  nastopanjem predsednika v javnosti 

• vodi kandidacijski postopek in oblikuje listo   

  kandidatov v organe zveze 

• predlaga sprejem zaključnega računa ter  

  delovnega in finančnega plana 

• sprejema interne akte, za katere ni pristojen  

  drug organ po zakonu ali tem statutu 

• odloča o sprejemu novih članov v zvezo 

• imenuje razne stalne in začasne komisije 

• sprejema začasne ukrepe iz področja  

  pristojnosti občnega zbora 

• skrbi za obveščanje članic 

• vodi disciplinski postopek zoper članice in  



  izreka disciplinske ukrepe 

• predlaga podelitve priznanj zveze 

• imenuje blagajnika 

• imenuje podpisnike finančnih in  

  računovodskih listin zveze 

• odloča o nagradah za delo v zvezi 

  izreka disciplinske ukrepe 

• predlaga podelitve priznanj zveze 

• imenuje blagajnika 

• imenuje podpisnike finančnih in  

  računovodskih listin zveze 

• odloča o nagradah za delo v zvezi 

• določa naslov sedeža zveze 

52. 

člen 

Zveze pridobiva svoje dohodke: 

• s članarino 

• iz naslova materialnih pravic 

• iz javnih sredstev 

• s prispevki donatorjev in sponzorjev 

• z darili in volili 

• iz drugih virov 

Zbrana sredstva se trošijo v okviru odobrenega 

finančnega načrta, v prvi vrsti pa za namene 

jamarske dejavnosti. 

Dejavnost vsake stalne strokovne službe iz 2. 

odstavka 30. člena statuta zveze se 

računovodsko vodi kot posebno 

stroškovno mesto, v okviru katerega se ločeno 

izkazujejo podatki, ki se nanašajo zgolj na 

dejavnost konkretne strokovne službe. 

Sredstva, ki so pridobljena namensko za 

posamezno stalno strokovno službo, se lahko 

trošijo samo za namene, ki jih odobri tista 

služba, v korist katere so pridobljena. 

Oseba, ki je pooblaščena zastopati Jamarsko 

zvezo Slovenije, je dolžna v imenu in za račun 

zveze skleniti vsak pravni posel na zahtevo 

vodje posamezne stalne strokovne službe iz 2. 

odstavka 30. člena tega statuta, v kolikor 

so za izvedbo konkretnega posla zagotovljena 

ustrezna finančna sredstva v okviru tega 

stroškovnega mesta. 

Zveze pridobiva svoje dohodke: 

• s članarino 

• iz naslova materialnih pravic 

• iz javnih sredstev 

• s prispevki donatorjev in sponzorjev 

• z darili in volili 

• iz opravljanja pridobitne dejavnosti zveze 

• iz drugih virov 

Zbrana sredstva se trošijo v okviru odobrenega 

finančnega načrta, v prvi vrsti pa za namene 

jamarske dejavnosti. 

Dejavnost vsake stalne strokovne službe iz 2. 

odstavka 30. člena statuta zveze se 

računovodsko vodi kot posebno stroškovno 

mesto, v okviru katerega se ločeno izkazujejo 

podatki, ki se nanašajo zgolj na dejavnost 

konkretne strokovne službe. 

Sredstva, ki so pridobljena namensko za 

posamezno stalno strokovno službo, se lahko 

trošijo samo za namene, ki jih odobri tista 

služba, v korist katere so pridobljena. 

Oseba, ki je pooblaščena zastopati Jamarsko 

zvezo Slovenije, je dolžna v imenu in za račun 

zveze skleniti vsak pravni posel na zahtevo 

vodje posamezne stalne strokovne službe iz 2. 

odstavka 30. člena tega statuta, v kolikor 

so za izvedbo konkretnega posla zagotovljena 

ustrezna finančna sredstva v okviru tega 

stroškovnega mesta. 

 


