
 

JAMARSKA ZVEZA SLOVENIJE 
Lepi pot 6 
1000 Ljubljana 
 predsedstvo@jamarska-zveza.si 
 http://www.jamarska-zveza.si 

 

Ajdovščina, 04.03.2022 

 
Vabilo na redni volilni občni zbor JZS 2022 
 
Sklicujem redni volilni občni zbor Jamarske zveze Slovenije, ki bo v soboto, 19. marca 2022, v 
Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje Ig (Zabrv 12, 1292 Ig) s pričetkom ob 10. uri. 
 
Na spletni strani https://www.jamarska-zveza.si/index.php/interni-akti/ia-zakljucna-porocila 
(JZS > Interni akti > Zaključna poročila), bo objavljen podrobnejši program, navodilo za 
zastopanje in poročila organov Jamarske zveze Slovenije za preteklo leto. 
 

Predlog dnevnega reda 
1. Izvolitev organov občnega zbora 
2. Sprejem dnevnega reda 
3. Poročila:  

- predsednik 
- vodje strokovnih služb: 

o  JRS, Kataster jam, izobraževalna služba, služba za varstvo jam, varnostno-
tehnična služba, služba za jamsko in tehnično potapljanje, služba za turizem, 
služba za šport 

- tajnik 
- blagajnik 
- uredništva: 

o Jamar, Naše jame, knjižnica 
- komisije: 

o inventurna komisija, komisija za priznanja, upravnik spletne strani, stiki s tujci 
- nadzorni odbor 

4. Predstavitev zaključnega računa, razprava in glasovanje 
5. Razprava o poročilih in glasovanje 
6. Volitve: 

- razrešitev starega vodstva 
- predstavitev kandidatne liste 
- glasovanje 
- razglasitev izida 

7. Sprememba 2., 8., 43. in 52. člena statuta JZS 
8. Plan dela in finančni načrt za prihodnje leto 
9. Članarina in naročnina na revije 
10. Podelitev CZ priznanj 
11. Razno 
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KT 7. 
Glej prilogo Sprememba statuta JZS - OZ 2022_20220304.pdf. 
 

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. 
 
 
 
Predsednik JZS 
Igor Benko 
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