
 
 
 
Zadeva: SESTANEK STATUTARNE KOMISIJE 
 
Organ:  STATUTARNA KOMISIJA IZVOLJENA NA OBČNEM ZBORU V   
                       LOGATCU SPOMLADI 2011 
 
Vsebina: DOPOLNITEV STATUTA JZS  
 
Dne:  Ljubljana, 28. februar 2012 
 
 
Statutarna komisija JZS se je sestala dne 28.2.2012 v polni sestavi: Iztok Trček JK Železničar, 
Anton Della Schiava DZRJ Ribnica, Potočnik Igor DZRJ Kranj in Kregar Vido predsednik JZS. 
Prisoten tudi Andrej Hudnik, JK Novo Mesto, član nadzornega odbora pri JZS. Komisija se je 
sestala v Trnovem, gostilna Julči v Ljubljani. 
 
Komisija se je najprej seznanila z razvojem dogodkov in vsebino ob vložitvi vloge za registracijo 
sprememb statuta JZS.  Predsednik je 7.2.2012 skladno z zakonom kot edini zakoniti predstavnik 
JZS oddal  na Upravno enoto Ljubljana (UE Ljubljana) vlogo za registracijo sprememb statuta 
JZS. 
 
Odgovor UE Ljubljana smo dobili 17.2.2012 in ga po preučitvi in po pooblastilu predsednika 
JZS razposlali članom statutarne komisije in članom nadzornega odbora. Po nekaj dnevih 
usklajevanj in pregledov sta predsednik JZS Kregar Vido in član statutarne komisije Potočnik 
Igor vnesla pripombe s strani referenta, ki vodi postopek na UE Ljubljana. 
 
Tako dopolnjen statut je predsednik  JZS na ustni obravnavi pri referentu na UE Ljubljana 
27.2.2012 uskladil z dodatnimi zahtevami predvsem v smislu upoštevanja zakona o društvu. 
 
Tako usklajen statut je član statutarne komisije Potočnik Igor po pooblastilu predsednika JZS 
poslal ostalima dvema članoma statutarne komisije v pregled in dopolnitev. Nato sta člana 
statutarne komisije Trček Iztok in Anton Della Schiava pripravila pisen pregled dopolnitev  in 
komentarjev z njune strani. 
 
Na sestanku dne 28.2.2012 smo prečistili besedilo in ga tako dopolnjenega dne 29.2.2012 
ponovno poslali na UE Ljubljana. Po pregledu dopolnitev statuta je statutarna komisija soglasno 
potrdila sklep, da  tako dopolnjen statut odda v ponoven pregled  na UE Ljubljana. Sestanek je 
bil zaključen ob 21.30. 
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Po pooblastilu predsednika Kregar Vida je član statutarne komisije Potočnik Igor po elektronski 
pošti dne 1.3.2012 poslal referntu na upravni enoti Ljubljana, ki obravnava vlogo JZS pregledan 
in dopolnjen predlog statuta JZS. Referent je v popoldanskih urah 1.3.2012 ustno potrdil 
dopolnitve in ustno zagotovil, da ga dokončno registrira , če ga tako dopolnjenega pravilno 
potrdi občin zbor JZS. 
 
Člani statutarne komisije in predsednik JZS Kregar Vido predlagajo občnemu zboru JZS, da tako 
dopolnjen statut JZS , ki je usklajen z trenutno veljavnim zakonom o društvih (4. 7. 9. in 13 člena 
zakona o društvih Uradni list RS št. 61/2006, Uradni list RS št. 58/2009, Uradni list RS št. 
39/2011 in Uradni list RS št 64/2011), občin zbor JZS potrdi.  
 
Zapisal član statutarne komisije: 
Potočnik Igor, član statutarne komisije in nadzornega odbora pri JZS 


