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Zapisnik izrednega občnega zbora IJZS 16.3.2019, od 18h15 do 19h 

City joga, Ul. Jožeta jame 12, 1000 Ljubljana 

 

Prisotni: 

1. Robert Križaj 

2. Leonida Hajd 

3. Urša Božič Križaj 

4. Janja Lamberger 

5. Petra Ogrizek 

6. Miha Potočnik 

7. Goran Koren 

8. Eva Burkeljca 

9. Alenka Frim 

10. Neža Lovše 

11. Daša Grašič 

12. Jasna Rupnik 

13. Mateja Pezdirc 

14. Bojana Rozman 

15. Vesna Cacio Vukmir 

16. Nataša Sršen 

17. Miha Sotlar 

18. Marina Vrbavac 

19. Metka Zupančič 

 

Občni zbor je SKLEPČEN, ker je prisotna večina članov. 

 

Dnevni red:  

1.Razrešnica staremu upravnemu odboru: zahvala gre prisotnim za vse minulo delo (Robert 

Križaj, Janja Lamberger, Miha Potočnik, Eva Burkeljca, Petra Ogrizek). 

 

2.Volitve novega upravnega odbora: po pripravah in dopisovanju s predlaganimi kandidati za 

predsednika, podpredsednika, tajnika in blagajnika so ostale potrjene štiri kandidature, ena 

kandidatka za vsako funkcijo. Zbirali smo tudi kandidat/k/e za stalne odbore, ki jih imamo na 

seznamu, vendar v tej fazi delovanja stalnih odborov še ni treba oblikovati. 

Enoglasno so bile tako izvoljene: 

Predsednica: Eva Burkeljca 

Podpredsednica: Metka Zupančič 

Tajnica: Marina Vrbavac 

Blagajničarka: Petra Bizjak 

 

3. Sprejem preoblikovanega statuta:  

Članice pripravljalnega odbora izrednega občnega zbora, zadolžene tudi za preoblikovanje 

statuta, Marina Vrbavac, Eva Burkeljca in Metka Zupančič, so pojasnile, da je bilo vse delovanje 

v času priprav transparentno. Osnutek statuta je bil poslan starim in potencialnim novim članom 

v statutarno določenem roku. Prejele smo nekaj tehtnih komentarjev, v glavnih linijah 

posredovane udeležencem. Zadevale so nekaj podrobnosti (recimo opredelitev, da so člani 
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upravnega odbora tudi predsedniki stalnih odborov). Vprašanje se je nanašalo tudi na to, kakšen 

je predviden program preoblikovanega združenja. Vsekakor je jasno, da bomo program postopno 

oblikovali in da bodo priprave trajale zagotovo nekaj mesecev; kar zadeva učiteljske tečaje, 

lahko sledimo vzoru iz Madžarske 

Statut sprejet s predlaganimi popravki. 

 

4.Članstvo: poleg prisotnih na izrednem občnem zboru je doslej prijavljenih dodatnih pet članov 

in članic. Kot je dogovorjeno, se zaradi evidence na novo prijavijo tudi dosedanji člani. 

Predvidevamo, da bodo prijavnice prihajale še v naslednjem obdobju. 

Višina članarine – Janja Lamberger meni, da bi lahko imeli letos malo nižjo članarino, ker smo 

vsi tudi člani madžarske zveze in je certification mark že plačan. Zagotoviti si moramo sredstva 

za tekoče poslovanje združenja, predvsem za plačevanje računovodstva. 

Enoglasno je sprejet predlog za članarino v višini 25 evrov, za 2019, ki jo je potrebno nakazati 

do konca marca na TTR, naveden v prijavnici. Dogovor je, da bo v bodočnosti višino članarine 

treba prilagoditi potrebam. 

 

5.Sedež društva: trenutno ostane na Ul. Jožeta Jame 12 – Marina Vrbavac prejme ključ od 

nabiralnika, obveščena bo o prispeli pošti. Robert Križaj poskrbi za primopredajo novemu 

upravnemu odboru. 

Kar zadeva obstoječi elektronski naslov združenja, bo pripravljena nova domena – z novim 

naslovom in urejanjem gostovanja. Alenka Frim pripravi novo platformo, kamor bomo 

postopoma lahko prenesli obstoječe gradivo. 

Facebook stran: vprašanje je, kaj tam objavljamo. Alenka Frim in Janja Lambergar sta objave 

urejali v začetku; odziva ni bilo; če stečejo naše dejavnosti, potem bo avtomatsko prišlo več 

informacij, primernih za objavo. 

 

6. Razno: Nova predsednica Eva Burkeljca se zahvali za zaupanje in poudari, da so vsi člani 

povabljeni k delu v združenju in sodelovanju pri oblikovanju novih načrtov. Predlogi od vseh 

strani so dobrodošli, ne samo kritika. Če bomo skupno delovali v tej smeri, potem bo zagotovljen 

uspeh našega združenja. 

 

Prve obveznosti po občnem zboru: 

Marina Vrbavac obvesti člane o novem upravnem odboru in o višini članarine – ki naj jo plačajo 

na račun, naveden na prijavnici. Spodbuditi, da prijavnico pošljejo še vsi zamudniki (tudi 

dosedanji člani, ki tega še niso storili). 

Upravni odbor dopolni statut in ga odnese v potrditev na upravno enoto. 

Metka Zupančič se poveže z nekaterimi združenji Iyengar joge v tujini (predvsem z IYNAUS, v 

Združenih državah Amerike), ki imajo že uveljavljen sistem certifikacije, da zberemo obstoječe 

priročnike in začnemo pripravljati svojega v slovenščini. Priprava priročnika bo prva velika 

naloga združenja. 

 

Zapisnik pripravila: Metka Zupančič 

 

Predsednica IJZS: Eva Burkeljca 

 

 


