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www.jamarska-zveza.si

Ajdovščina, 28. 2. 2017
Sklicujem redni občni zbor Jamarske zveze Slovenije, ki bo v soboto, 18. marca 2017, v
dvorani župnišča Velika Nedelja (Velika Nedelja 14, 2274 Velika Nedelja) s pričetkom ob 14.
uri.
Pred tem bo slavnostna seja predsedstva Jamarske zveze Slovenije v istih prostorih s
pričetkom ob 10. uri.
Na spletni strani www.jamarska-zveza.si je objavljen podrobnejši program, navodilo za
zastopanje in poročila organov Jamarske zveze Slovenije za preteklo leto.

Predlog dnevnega reda
1. Imenovanje organov občnega zbora
2. Sprejem dnevnega reda
3. Tožba članice JRS
4. Poročila:
-

predsednik
vodje strokovnih služb: JRS, Kataster jam, izobraževalna služba, služba za varstvo
jam, varnostno-tehnična služba, služba za jamsko in tehnično potapljanje
tajnik
blagajnik
uredništvo: Jamar, Naše jame, knjižnica
komisije: inventurna komisija, komisija za priznanja, upravnik spletne strani
nadzorni odbor

5. Razprava o poročilih in glasovanje
6. Predstavitev zaključnega računa, razprava in glasovanje
7. Plan dela za prihodnje leto
8. Zavarovanje jamarjev
9. Mednarodna zveza jamskih potapljačev
10. Služba za šport
11. Razno

Predlogi vsebinskih sklepov
Predlog sklepa 9/1: Občni zbor daje soglasje k ustanovitvi Mednarodne zveze jamskih
potapljačev in k njeni registraciji v Sloveniji. Za izvedbo postopka pooblasti predsednika JZS
in vodjo Službe za jamsko in tehnično potapljanje.
Predlog sklepa 10/1: Ustanovi se novo strokovno službo JZS: Službo za šport
Predlog sklepa 10/2: Za v. d. vodje Službe za šport se imenuje Bojana Staneka.

Pooblastila za predstavnike društev
Če bo društvo na občnem zboru predstavljala tista oseba, ki je vpisana v uradno evidenco kot
zastopnik društva, ta za sodelovanje na občnem zboru ne potrebuje nobenega pooblastila. Kdo
je vpisan kot zastopnik, lahko preverite npr. na portalu www.bizi.si.
Če pa bo društvo predstavljala kaka druga oseba, jo mora zastopnik pooblastiti. V prilogi je
formular, ki ga predstavnik društva odda vodstvu občnega zbora neposredno pred začetkom
zasedanja.
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