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Divača, 21. 3. 2015

Zapisnik rednega občnega zbora JZS

Dnevni red

1. Potrditev dnevnega reda

2. Izvolitev organov občnega zbora (predsednik delovnega predsedstva, dva člana delovnega
predsedstva, dva člana verifikacijske komisije, zapisnikar in dva overovitelja)

3. Poročila strokovnih služb in komisij (JRS, Kataster, izobraževanje, varstvo jam, varnostno-
tehnična komisija, tajnik, blagajnik, inventurna komisija, uredništvo Jamarja, uredništvo
Naših jam, knjižnica, stiki s tujci, spletna stran, e-poštni dopisni seznam, komisija za
priznanja) in predsednika

4. Predstavitev zaključnega računa

5. Poročilo nadzornega odbora

6. Razprava na poročila

7. Potrditev poročil

8. Potrditev zaključnega računa

9. Plan dela in finančni načrt za leto 2015

10. Članarina in naročnina na revije

11. Predlog sprejema Poslovnika občnega zbora

12. Razno

Občni zbor se je pričel ob 14:40.

Prisotnih je 24 društev od 47. Predsednik JZSje ugotovil, da je občni zbor sklepčen.

Ad. 1

Sklep 1: Predlagani dnevni red je soglasno sprejet.

Ad. 2

Predsednik JZSje predlagal sestavo organov občnega zbora:

Delovno predsedstvo
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• Miha Čekada, predsednik

• Aleš Orešar, član

• Kristjan Rešaver, član

Zapisnikar

Marko Erker

Overitelja zapisnika

• Robert Pahor

• Matej Zalokar

Verifikacijska komisija

• Matjaž Čuk

• Radivoj Šajn

Sklep 2: Soglasno se sprejme se predlagane organe občnega zbora.

Ad.3

Jamarska reševalna služba

Vodja JRS, Walter Zakrajše k, je predstavil poročilo JRS. Predstavil je aktivnosti: interna in zunanja

usposabljanja in vaje, intervencije, mednarodno sodelovanje. V letu 2015 mednarodno vajo

organizira JRS.

Kataster

Vodja Katastra jam JZSje podal poročilo Katastra jam JZS.

Izobraževalna služba

Vodja izobraževalne službe JZSje podal poročilo izobraževalne službe. IS je organizirala dva izpita na

vseh nivojih nazivov v JZSin sodelovala pri enem izpitu v okviru JRS. Izenačeni so kriteriji za pridobitev

nazivov Jamar in USJD.

Služba za varstvo jam

Vodja službe za varstvo jam je podal poročilo službe za varstvo jam. Zbiral je podatke o zaprtih jamah,

o onesnaženosti jam, spremljal je aktivnosti v zvezi s čiščenjem jam, sodeloval pri prenovi spletne

strani. JZS je sodelovala na sejmu Narava-zdravje 2014. Sodeloval je tudi z nekaterimi ostalimi

inštitucija mi.
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Varnostno-tehnična komisija

Vodja varnostno-tehnične komisije je podal poročilo svoje službe. Izvajal je preskuse utrujanja vrvi s

testiranjem na koncu. Projekt je podaljšan še za eno leto. Udeležil se je srečanja ECRAs predstavitvijo

nosil. Za JRSje pripravil predavanje o vzdrževanju osebne varnostne opreme.

Tajnik

Miha Čekada je povzel poročilo tajnice, ki se je za odsotnost opravičila.

Blagajnik

Blagajnik je prebral poročilo blagajnika.

Inventurna komisija

Predsednik inventurne komisije je podal prehodno poročilo centralne inventurne komisije JZS.

Inventura je potekala v dveh sklopih. JRSje opravila svoj popis, ostale službe pa svoje. Problem je bil

ugotovljen pri odsluženi opremi, ki jo bo treba odpisati. Urejen je bil tudi problem glede zadolžitev po

funkcijah. Ostajajo razlike pri drobnem inventarju.

Uredništvo Jamarja

Urednik revije Jamar je podal poročilo uredništva revije. Nekaj člankov bo celo počakalo na naslednjo

številko.

Uredništvo Naših jam

Aleš Lajovic je prebral poročilo urednika Naših jam. Predviden obseg je 200 strani, po aprilu 2015

bodo stekle aktivnosti za tisk.

Knjižnica

Miha Čekda je povzel poročilo knjižničarja, ki se je za odsotnost opravičil.

Stiki s tujci

Predstavnik za stike s tujci je podal svoje poročilo.

Spletna stran

Skrbnik spletne strani je podal svoje poročilo. Povabil je jamarje, da podajo svoje pripombe oz.
predlagajo nove vsebine.

E-poštni dopisni seznam

Predsednik JZSje povzel poročilo skrbnika liste.

Komisija za priznanja

Poročilo ni bilo podano.
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Predsednik JZS

Predsednik JZSje podal poročilo o opravljanju svoje funkcije. Povabil je k sodelovanju pri osveževanju

vsebin spletne strani. Bil je na več sestankih z raznimi inštitucijami (URSZR, ARSO ...). Z ARSO se

dogovarja o izdajanju potrdil USJO. Udeležil se je kongresa FSE. Zainteresirani so vabljeni k

sodelovanju s tujimi organizacijami. Sodeloval je tudi na sejmu Narava-zdravje.

Ad.4

Blagajnik je predlagal potrditev zaključnega računa kot je bil poslan društvom.

Ad. 5

Predsednik nadzornega odbora je podal poročilo nadzornega odbora. Nekaj pripomb in pritožb

društev so rešili sproti. Pripravili so komentarje na trenutni statut. Sestavili so predlog poslovnika

občnega zbora. Sklepa, da službe delujejo dobro, udeležba na predsedstvu je zadovoljiva. Pohvalili so

predstavnika za stike s tujci. V razmislek predlagajo vsaj delno profesionalizacijo dela v JZS.

Ad.6

JSPDTolmin

Verjame, da je oddal gradivo za podaljšanje dolžine Sistema Migovec. Vodja Katastra jam mu

je odgovoril, da v seznamu prejetega gradiva zapisnika od JSPD Tolmin za 2014 ni, tako da se je

morda kje izgubil.

JO Sežana

JZS se v letu 2014 ni prijavila na razpis ARSO-ta za čiščenje jam. Odgovoril mu je vodja SVJ -

letos bo to situacijo bolj spremljal.

Spletna stran po njegovem mnenju še vedno ni popolna. Predlaga, da OZ sprejme sklep, da

morajo popolnoma biti vse vsebine s stare spletne strani prenesene na novo spletno stran. Skrbnik

pravi, da je v arhivu še vse in se lahko po potrebi prenese.

Trdi, da društva še niso dobila finančnega poročila po zaključenem projektu EU Proteus.

Blagajnik obljublja, da se bo to poročilo poslal društvom.

DZRJKranj

Naj predsednik JZSpredstavi korespondenco glede zapisnikov sej med njima. To se nanaša na

zahtevo, da se zapisniki sej predsedstva pošiljajo društvom. V razpravi smo pregledali zapis o

dostopnosti zapisnikov v statutu JZS. Nihče drug ni zahteval objave in se strinjajo s trenutno

ureditvijo.

JO Sežana

Glasoval bo proti sprejetju poročil, ker da inventura ni bila opravljena. Iztok Trček mu je

razložil, da so manjša odstopanja na drobnem inventarju, ne pa na osnovnih sredstvih. Inventura

sicer je bila opravljena.
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Ad. 7

I Sklep 3: Potrdi se poročila služb JZS.

Sklep je bil sprejet z 22 glasovi ZA in 1 PROTI, O VZDRŽANIH.

Ad. 8

I Sklep 4: Potrdi se zaključni račun JZS.

Sklep je bil sprejet z 22 glasovi ZA, O PROTI, O VZDRŽANIH.

Ad. 9

Predsednik JZSje predstavil plan dela in finančni načrt za leto 2015. Pripomb na to ni bilo.

Ad. lO

Nadzorni odbor je predstavil problem pri plačevanju članarine. Predlaga, da se ponovno vzpostavi

sistem s plačilom dodatnega evra na člana društva.

DZRJ Ribnica je proti. DZRJ Kranj predlaga, da naj tisti, ki že več let niso plačali članarine, nimajo

pravice do glasovanja. JOSPD Trst opozarja, da so društva, ki ne plačajujejo članarine, verjetno v

kakšnih težavah in bi jim raje ponudili pomoč. Z neplačniki naj se mehko pogovori. Blagajnik predlaga,

da društva plačajo članarino do OZ. JK Brežice se s predlogom 70€ + N x 1 € strinja, med drugim že za

evidenco števila članov. JK Temnica predlaga, da se osnovna članarina zniža in s tem kompenzira 70

€. Predstavnik za tujce meni, da je to (70+1) dobra ideja. Predsednik predlaga, da se 70+1 prične

izvajati z naslednjim letom. Blagajnik pravi, da društva blagajniku ne javljajo namena plačila (naj

namen napišejo na UPN in ve-pošto blagajniku). JDGŽ Divača sprašuje, kaj z že plačanim 1 € -

blagajnik odgovarja, da lahko to društvu nakaže nazaj.

Sklep 3 je predstavljen v dveh različicah:

različica 1: Članarina znaša 70 € na društvo in 1 € na člana društva. Izvajanje se prične z letom 2015.

Sklep je dobil 19 glasov ZA.

različica 2: Članarina znaša 70 € na društvo in 1 € na člana društva. Izvajanje se prične z letom 2016,

pri čemer morajo društva ob plačilu članarine za leto 2015 blagajniku obvezno sporočiti število
članov.

Sklep je dobil 5 glasov ZA.

Sprejeta je prva različica sklepa z 19 glasovi ZA. Društva, ki so že plačala po starem sistemu, morajo
doplačati razliko.

Sklep s:Članarina znaša 70 € na društvo in 1 € na člana društva. Izvajanje se prične z letom 2015.
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Sklep 6: Cena ene številke revije Jamar je 5 €. Za članice JZSpa je v pred naročilu (pred rednim občnim

zborom za tekočo številko) cena 3,50 €.

Urednik se s predlaganim sklepom strinja, razprave ni bilo. Sklep je sprejet s 24 glasovi ZA, O PROTI, O
VZDRŽANIH.

Sklep 7: Naročnina ene številke revije Naše jame znaša 12,50 €.

Urednik se s predlaganim sklepom strinja, razprave ni bilo. Sklep je sprejet s 24 glasovi ZA, O PROTI, O
VZDRŽANIH.

Ad. 11

Nadzorni odbor je predstavil motive za Poslovnik občnega zbora. Bil je že obravnavan na predsedstvu

JZS in usklajen s pripombami društev. Predsednik JZS je prosil za razpravo. Predsednik zagovarja

možnost kandidature na eno samo mesto.

DZRJKranj predlaga, da se sprejme člen s kandidaturo za samo eno funkcijo.

Sklep 6: Sprejme se Poslovnik občnega zbora brez 16. člena.

Sklep je bil sprejet z 22 glasovi ZA, 1 VZDRŽAN.

Ad. 12

JK Temnica

Predlaga, da se zapisniki sej predsedstva objavljajo na zaprti skupini uporabnikov. JDGŽ

Divača se strinja. DZRJKranj tudi. Ker je število prisotnih članic tik nad polovico, bi morali za glasovati

prav vsi predstavniki, da bi se sklep lahko veljavno sprejelo. JOSPD Trst predlaga, da je to samo

priporočilo.

Priporočilo: OZ predsedstvu JZS priporoča, da zaprti uporabniški skupini omogoči dostop do

zapisnikov sej predsedstva JZSin ostalih služb.

Občni zbor se je zaključil ob 17:20.

Zapisnikar

Overitelja

Marko Erker
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Prisotna društva:

• JK Brežice

• JO Carnium Kranj

• Belokranjski JK Črnomelj

• JO Gregor Žiberna Divača

• DZRJSimon Robič Domžale

• JK "Srečko Logar" Idrija

• JD Netopir Ilirska Bistrica

• JD Dimnice Koper

• Klub jamarjev Kostanjevica na Krki

• DZRJKranj

• Društvo ljubiteljev Križne jame

• JK Krka

• JO Logatec

• JK Novo mesto

• JO Rakek

• DZRJRibnica

• JO Sežana

• DZR podzemlja Škofja Loka

• JKTemnica

• JK Tirski zmaj

• Jamarska sekcija PD Tolmin

• Jamarski odsek Slovenskega PD Trst

• Koroško šaleški JK "Speleos-Siga" Velenje

• JK Železničar
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