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Ajdovščina, 2. 3. 2019 

 

Vabilo na redni občni zbor JZS 

 

Sklicujem redni občni zbor Jamarske zveze Slovenije, ki bo v soboto, 16. marca 2019, v 

dvorani PGD Barje (Peruzzijeva ulica 101, 1000 Ljubljana) s pričetkom ob 10. uri. 

Slavnostni del bomo realizirali 11. maja 2019 ob 200. obletnici prvega vpisa v turistično 

knjigo Škocjanskih jam in jo združili s 60. obletnico JRS in 130. obletnico Jamarske zveze 

Slovenije. 

Na spletni strani http://jamarska-zveza.si/index.php/interni-akti/ia-zakljucna-porocila 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. Poročila: 

- predsednik 

- JRS 

- Kataster 

- izobraževalna služba 

- varstvo jam 

- varnostno-tehnična služba 

- služba za jamsko in tehnično potapljanje 

- služba za šport 

- tajnik 

- blagajnik 

- uredništvo Jamarja 

- uredništvo Naših jam 

- knjižnica 

- inventurna komisija 
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- komisija za priznanja 

- upravnik spletne strani 

- pooblaščenec za stike s tujci 

- nadzorni odbor 

4. Razprava o poročilih in glasovanje 

5. Predstavitev zaključnega računa, razprava in glasovanje 

6. Ustanovitev službe za turizem 

V službi za turizem bi sodelovali vodiči po jamah, tako turističnih kot neturističnih. S 

to službo bi se včlanili v Turistično zvezo Slovenije, kjer bi lažje vplivali na politiko 

jamarskega turizma. 

Predlog sklepa: Ustanovi se novo strokovno službo JZS: Službo za jamski turizem. 

Predlog sklepa: Za v. d. vodje Službe za jamski turizem se imenuje Leo Pavrič. 

7. Podelitev priznanj JZS 

8. Razno 

 

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 

 


