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Zapisnik rednega obEnega zbora JZS

Dnevni red

1,. lmenovanje organov obdnega zbora

2. Sprejem dnevnega reda

3. Toiba Elanice JRS

4. Porodila:

- predsednik

- vodje strokovnih sluZb: JRS, Kataster jam, izobraievalna sluZba, sluZba za varstvo jam,

varnostno-tehnidna sluiba, sluZba za jamsko in tehnidno potapljanje

- tajnik
- blagajnik

- uredni5tvo: Jamar, Naie jame, knjiinica

- komisije: inventurna komisija, komisija za priznanja, upravnik spletne strani

- nadzorni odbor

5. Razprava o porodilih in glasovanje

6. Predstavitev zakljudnega raiuna, razprava in glasovanje

7. Plan dela za prihodnje leto

8. Zavarovanje jamarjev

9. Mednarodna zveza jamskih potapljaiev

10. SluZba za Sport

11. Razno

Obdni zbor se je priiel ob 14:00. Ker ni bilo prisotnih dovolj druitev za zagotovitev sklepdnosti (16 od

potrebnih 23), se je obdni zbor ponovno priiel ob L4:30.

Prisotni so predstavniki 19 druStev od M. Predsednik JZS je ugotovil, da je obdni zbor z zamudo

sklepden.

Ad. 1

Predlagano delovno predsedstvo :

Predsednik: Miha eekada

e lana:

. Zdravko Buiar
o Marjan Krajnik

Zapisnikar: Marko Erker

Verifikacijska komisija :

o Luka Jelovdan

. Maksimilijan Petrid

Overitelja:



Silvo Ramiak

Jure Tidar

predlagano delovno predsedstvo je sprejeto.

stavljena na das, ko bo odvetnica prispela'

Ad4
Predsednik JZS je podal svoje poroiilo. lzpostavil je nekatere teiave, ki jih je uspel odpraviti oz' s

katerimi se sreduje. Omenil je prihajanje polte, revijo NaSe jame, delo dlanov predsedstva'

zavarovanje jamarjev, prostore v Bovcu in Ljubljani, projekt Kanin-Canin, mednarodno udejstvovanje

JRS, ustanovitev komisije za 5port. V dosedanjem mandatu je obiskal nekaj ministrstev in z

jamarstvom povezanih organizacij.

Ad3
V odsotnosti odvetnice je predsednik prisotne seznanil s

mediacijo, ki je bila na koncu prekinjena, a ne po krivdi

sluZba MORS nam nudi nekaj podpore.

Vodja JRS je Podal Porodilo JRS

usposabljanja in vaie v okviru JRS

resevanje izza sifonov, intervencije,

drultva poznala vodje centrov in

prevozov na aktivnosti JZS.

Vodja izobraZevalne sluZbe je podal svoje

Organiziral je tudi sestanek initruktorjev.

kandidatov je uspeino opravilo izpit.

potekom toibe dlanice JRS. Pristali smo na

zveze. sledi obravnava na sodiScu. Pravna

z opisom pomembnejlih aktivnosti v letu 2AL6. lzpostavil je

in URSZR, ekipo za Sirjenje oiin, ekipo prve pomodi, ekipo 7a

mednarodno enoto za reievanje iz jam CSAR. Prav bi bilo, da bi

njihove namestnike, s katerimi bi se lahko dogovarjali glede

porodilo. Organiziral je 3 izpite za nazive v JZS in USJD.

V lanskem letu je bil usposobljen nov inltruktor JZS. 23

Vodja Katastra je podal pororilo Katastra jam JZS. Omenil je aktivnosti, oddane zapisnike, sodelovanje

z ostalimi sluzbami. predstavil je nadrte za prihodnost. Dru5tva je pozval, da se opredelijo glede

projekta oznadevanja jam, ki ga Kataster brez njihove pomoii ne bo mogel izpeljati'

Vodja SluZbe za varstvo jam je podal porodilo svoje sluibe. Posredoval je v dveh primerih zasutja jam,

pomagal pri pripravi dokumentacije za zaprtje jame. Na MOP je oddal potrebna porodila. Z MORS je

sodeloval pri pripravi voja$ke TK za potrebe vojske in CZ. Objavil je 2 prispevka v reviji Jamar- lzvedel

je projekt pregleda onesnaienostijam v Beli krajini. Druitva poziva, da se v primeru vpraSanj obrnejo

nanj.

Vodja Varnostno-tehnidne sluibe je v preteklem letu deloval informativno in izobraievalno. Dva

ilanka je objavil v preteklih dveh Jamarjih. Drug sklop je spremljanja napredka na tehnidnem

podroiju. povabljen je bil v mednarodno varnostno-tehnidno komisijo v okviru zveze ECRA.

iLl*p zlL: Dneuni red je spreiet v nespremenieni vsebini.



Vodja SluZbe za jamsko in tehniEno potapljanje se je opravidil, ker je na intervenciji v tujini. Poroiilo
je na spletni strani JZS.

Tajnica je podala svoje poroEilo. Sprejema in obdeluje poito, evidentirala je pogodbe JRS. Udeleiila

se je sredanja LIFE Slovenija, z njimi pa se dogovarja za sodelovanje na projektu.

Blagajnik je povzel svoje dolinosti - finanini del delovanja JZS.

Urednik revije Jamar je podal svoje porodilo. Jamar je iz5el, naklada je 650 izvodov.

Porodilo Na5ih jam ni bilo podano, prav tako ni bil prisoten knjiinidar. Njegovo porodilo je na spletni

strani.

Predsednik inventurne komisije ni bil prisoten in ni podal inventurnega porodila.

Predsednik komisije za priznanja je opisal postopek, ki se izvede, da se priznanja JZS uspeino

podelijo.

Upravnik spletne strani je podal svoje porodilo. V preteklem letu se je zgodil udor, ki je bil uspeSno

saniran. Lista deluje in ima 363 dlanov.

Vodja nadzornega odbora je podal poroiilo nadzornega odbora.

Seje predsedstva so dobro obiskane, sodelovanje z zunanjimi skupinami in organizacijamije dobro,

porodila sluib prihajajo pravoiasno, seje so na nivoju. Pohvalil je ukvarjanje z zavarovanjijamarjev.

lzobraievalna sluZba 5e vedno nima pravilnika, inventura pa zelo zamuja. Korespondenca bi lahko bila

bolj5a. O zamudi Na5ih jam raje ne bigovoril. Korak naprej bi bili dostojni prostori in zaposlena oseba.

Ad5
Razprave na porodila ni bilo.

Sklep SlL: Potrdi se vsa predstavljena poroEila.

Sklep je bil soglasno potrjen.

Ad5
Blagajnik je predstavil zakljudni radun po postavkah, ki so potrebne. Med drugim je podal prihodke in

stro5ke ter trenutno stanje. V lanskem letu je JZS poslovala z nekaj preseika prihodkov nad stroSki.

Razprave na zakljuEni raiun ni bilo.

Sklep 6lL: ZakljuEni raEun se potrdi.

Sklep je bil soglasno potrjen.

Ad7



Zeli si, da bi predsednik lahko vplival na to, s kom bi v predsedstvu delal - da bi se raje volilo listo, ne

pa posameznikov. Ugotavlja, da ta funkcija zahteva veliko dasa in 5e ved zaupanja v dlane

predsedstva. Tak volilni sistem bi zahteval spremembo statuta.

Nadeja se, da bo zveza dobila kakega zaposlenca, ki bi omogodal laije sodelovanje pri projektih.

Upa, da bi od driave uspel dobiti sredstva za projekt oznadevanja jam.

Mnenje JK Novo mesto je, da bi bilo oznadevanje jam zelo koristno, ie zaradi doloditve prave lege

jam, kije pogosto zgreiena.

Ad8
Lea Pavrid iz Saleikega JK Podlasica Topo5ica je predstavila napore za zavarovanje jamarjev. Zbrala je

ponudbe veEine zavarovalnic, ki delujejo v Sloveniji. Najbolj5a ponudba je bila ponudba zavarovalnice

Sava.

Predstavnik zavarovalnice Sava g. Samo Kampjut je predstavil konkretne moinosti. NaSa dejavnost v

njihovih odeh predstavlja poviSan riziko.

Zavarovanje je kolektivno nezgodno zavarovanje druStev in dlanov. Velja na poti od doma na lokacijo,

delo na lokaciji in pot domov. Krijejo nezgodo, ki bi se zgodila na podroEju geografske Evrope. To

vkljuduje smrt, (trajno) invalidnost, trenutno nezmoinost za opravljanje dela. Ponujenih je 8

kombinacij od L7,9O - 54,58 €/leto. Nobena ne govori o asistendnem zavarovanju, torej ne krije

stroikov relevanja. Ta zavarovanja so osebna zavarovanja, kar pomeni, da jih ima lahko zavarovanec

ved in lahko prejme odSkodnine od ved zavarovanj.

Zavarovanje se sklepa tako, da vsak dlan sam pristopi s pristopno izjavo, sklenitelj zavarovanja pa je

JZS.

Dokazovanje, da je nezgoda posledica jamarske dejavnosti, je na strani zavarovanca, asistirano s

strani dru5tva oz. JZS. Pomod za prijavo odSkodnine zagotavlja zavarovalnica - sluiba za likvidacijo

nezgodnih zavarovanj.

Vpraianje je, kako je z zavarovanji stro5kov reievanja. V Sloven'rji to ni pomembno, za tujino pa bo

zavarovalnidar pregledal, katere moinosti sploh obstajajo in jih posredoval Lei.

Zavarovanja naEeloma zadnejo veljati prvega v naslednjem mesecu od skleniWe, ponudbe pa ie
veljajo. NajmanjSe Stevilo zavarovancev je 2. Premijo je potrebno nakazati na JZS, ta pa bo poskrbela

za nakazilo na zavarovalnico. Moinost je, da bi premije na JZS nakazovali posamezniki, ne dru5tva.

Sklep 8/1: ObEni zbor spreiema ponudbo zavarovalnice Sava za nezgodna zavarovanja in pooblaSia

predsedstvo za izvedbo sklepa.

Sklep je soglasno sprejet.

Ad9
Jamski potapuaii z Balkana in driav zahodne in juine Evrope ielijo ustanoviti mednarodno zvezo

jamskih potapljadev. Za to je zainteresirana tudi na5a sluiba za tehnidno in jamsko potapljanje.

Sklep 9/1: ObEni zbor daje soglasje k ustanoviili Mednarodne zveze jamskih potapljadev in k njeni

registracijiv Sloveniji. Za izvedbo postopka pooblasti predsednika JZS in vodjo Sluibe za jamsko in

tehniEno potapljanie.

Sklep je soglasno sprejet.



Na to todko ni razprave. Sklepa smo sprejemaliv paketu.

Ad 10

JZS bi lahko vstopila v okvir Olimpijskega komiteja Slovenije, za kar bi bilo potrebno ustanoviti sluibo

za Sport. Organizirali bi nekaj driavnih tekmovanj, na katere bi bili vabljeni tako jamarji kot nejamarji'

Oba sklepa sta soglasno sPrejeta.

Ad 11

Znesek dlanarine ostaja isti.

Vodja Katastra je obdni zbor obvestil o izjavi Koro5ko-Sale5kega JK Speleos-Siga Velenje

razdeljevanju sredstev z IZRK. Vodja Katastra je podal razlago, komentiralje tudi predsednik zveze.

Robert Rehar je predstavil proces za postavitev bivaka na

neuradno soglasje Triglavskega narodnega parka. ee bo

postavljen.

Obdni zbor se je zakljudil ob L7:2A.

Predsednik delovnega predsedstva

Overitelja

Rombonu, ki je v teku. Pridobili smo tudi Ze

5lo vse po sredi, bomo imeli do jeseni bivak

Zapisnikar

haf Marko Erker



Priloga:

Prisotna drultvat
L. JD "Danilo RemSkaf Ajdov5dina

2. DZRJ Bled

3. JK Breiice

4. JD Carnium Kranj

5. DZRJ Simon Robid DomZale

6. JD Gorenja vas

7. JD Netopir llirska Bistrica

8. JK Kra5ki krti

9. JK Krka

L0. JD Logatec

LL. JK Novo mesto

L2. JK erni galeb Prebold

L3. JD Rakek

L4. DRP Stofja Loka

L5. JK Temnica

L6, JK Tirski zmaj

L7. JSPD Tolmin

18. SaleSki JK Podlasica Topol5ica

19. JK Zelezniiar


