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Ljubljana, 6. 6. 2020
Zapisnik rednega občnega zbora JZS
Dnevni red

1. Imenovanje organov občnega zbora
2. Sprejem dnevnega reda
3. Poročila:
- predsednik
- vodje strokovnih služb: JRS, Kataster jam, izobraževalna služba, služba za
varstvo jam, varnostno-tehnična služba, služba za jamsko in tehnično
potapljanje, služba za šport, služba za jamski turizem
- tajnik
- blagajnik
- uredništvo: Jamar, Naše jame, knjižnica
- komisije: inventurna komisija, komisija za priznanja, upravnik spletne strani,
stiki s tujci
- nadzorni odbor
4. Razprava o poročilih in glasovanje
5. Predstavitev zaključnega računa, razprava in glasovanje
6. Volitve:
- razrešitev starega vodstva
- predstavitev kandidatne liste
- glasovanje
- razglasitev izida
7. Plan dela in finančni načrt za prihodnje leto
8. Članarina
9. Financiranje večjih projektov raziskovanja in dokumentiranja jam (financiranje
digitalizacije Katastra)
10. Razno
Občni zbor se je pričel ob 10:30. Prisotni so predstavniki 23 društev od 39. Predsednik JZS je ugotovil,
da je občni zbor sklepčen.
Predsednik JZS je pozdravil prisotne. Povedal je, da je kandidatov za člane predsedstva ravno prav, da
lahko volitve izvedemo v kompletu.
Ad 1
Predlagano delovno predsedstvo:
Predsednik: Miha Čekada
Člana:
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• Lea Pavrič
• Rajko Slapnik
Zapisnikar: Marko Erker
Verifikacijska komisija:
• Peter Svete
• Simon Hiti
Overitelja:
• Zdenko Rejec
• Anton Della Schiava
Sklep 1/1: Sprejme se predlagano delovno predsedstvo.
Sklep je soglasno sprejet.
Ad 2
Predsednik JZS predlaga, da bi dodali točko dnevnega reda – sprememba statuta zveze v točki
naslova JZS tako, da ne vključuje naslova in ga lahko spremeni tudi predsedstvo JZS.
Sklep 2/1: Dnevni red je sprejet v spremenjeni obliki – dodana nova točka 10 – sprememba statuta.
Dnevni red je soglasno sprejet.
Ad 3
Predsednik JZS je pozdravil navzoče in podal svoje poročilo. Ugotovil je, da članom predsedstva
zmanjkuje časa in je bilo zato na koncu mandata nekaj v.d.-jev. Poročal je, da imamo še vedno
zaposleno strokovno sodelavko. V minulem letu smo pripravili dokumentacijo za postavitev skladišča
JZS in JRS na Rombonu. Izpeljali smo proslavo in postavili razstavo ob 130-letnici jamarstva. Razstavo
je v Mojstrani obiskalo preko 6.000 obiskovalcev, v zadnjem mesecu je bila prestavljena v Park
Škocjanske jame. Uspešen je bil tudi tabor na Kaninu, za katerega bo tudi letos na voljo Koča Petra
Skalarja. V primeru interesa bi jo lahko dobili tudi v dolgoročni najem.
Vodja JRS je omenil veliko aktivnost enote Cave SAR. Uspešno smo izpeljali zimsko usposabljanje,
simulacijo intervencije in vajo v soteski. Na vaji reševanja z žičniških naprav so bili prisotni tudi gostje
in jo ocenili kot zelo uspešno in potrebno. Sodelovali smo na srečanju ECRA in vaji IRONORE 2019.
Sodelovali smo z Japonsko nacionalno televizijo, ESO, NG. Opravili smo več intervencij. Na srečo
večinoma reševanje hišnih ljubljenčkov. Veliko so se usposabljale specialnosti – ekipa za širjenje ožin
in potapljači. Od izobraževanj smo izpeljali Proteus in več usposabljanj ICZR.
Vodja Katastra je podal poročilo Katastra jam JZS. Omenil je aktivnosti, oddane zapisnike in probleme
pri tem. Predstavil je status projektov, Spletnega katastra jam JZS, označevanja jam in načrte za
prihodnost.
V.d. vodje izobraževalne službe je podal svoje poročilo. Povedal je, da je prevzel funkcijo na začetku
leta z glavno nalogo izpeljave izpitov. Pripravil je pravilnik dela IS. Izpeljal je dva redna roka izpitov in
enega lokalnega. 51 kandidatov od 53 je izpite opravilo. Z manjšo ekipo je pripravil bazo jamarskih
veščin. Sodelovali so z ostalimi službami znotraj Zveze.
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Izpostavil je novosti, ki jih prinaša novi pravilnik izobraževalne službe. Omenil je novosti pri nazivih,
praktičnem preverjanju znanja in opravljanju izpita za naziv inštruktorja.
Vodja Službe za varstvo jam je podal svoje poročilo. Navedel je redne aktivnosti službe, kjer je
izpostavil obnovitev statusa organizacije v javnem interesu s področja varstva narave ter sestanek na
Ministrstvu za okolje in prostor. Omenil je prijavo na projekt LIFE in Norway grant. Predstavil je
statistiko čistilnih akcij društev iz zveze, sodelovanje s tujino (sestanki, delavnice in čistilna akcija),
svoje članstvo v Evropski komisiji za varstvo jam in pojavljanje SVJ in JZS v medijih. Predstavil je tudi
načrt dela za leto 2020.
Vodja Varnostno-tehnične službe je podal svoje poročilo. Ukvarjal se je s preventivo in sledil
napredku jamarske tehnike. Večinoma je sodeloval z izobraževalno službo in JRS. Pisal je članke,
opozorila in priporočila. Izpostavil je sodelovanje na srečanju ECRA. Izvedel je predavanje za JRS in
eno društvo. Jamarje je pozval, da v preizkus prinesejo kakšen zanimiv kos opreme.
Vodja Službe za jamsko in tehnično potapljanje je podal svoje poročilo. Potapljači so bili aktivni doma
in v tujini. Doma so podaljšali nekaj jam, prav tako v državah po Balkanu, kjer je bila udeležba celo iz
12 držav. Skupaj z ETP se udeležuje izobraževanj ICZR, v okviru ECRE so bili zelo dejavni.
Vodja Službe za šport je podal svoje poročilo. Organiziral je sodelovanje na Patruljnem teku, 2x
žimarjenje, tek skozi Dimnice in delavnico v Mojstrani.
Vodja službe za jamski turizem je podala svoje poročilo. Prijavili so se na projekt v okviru Norway
granta. V okviru tega bi ozaveščali nejamarje in sodelovali z državnimi službami.
Tajnica ni bila prisotna. Poročilo je na voljo na spletni strani. Strokovna sodelavka ni imela dodatkov.
Blagajnik je podal svoje poročilo. Navedel je prihodke in stroške služb ter večje prilive in izdatke.
Poudaril je, da so nekatera društva pri plačevanju članarine zelo neresna. Pripravil je več finančnih
poročil in zahtevkov za JRS, ki jih zahteva Uprava za zaščito in reševanje.
Urednik revij Jamar in Naše jame je podal svoje poročilo. Naše jame so izšle in so na voljo, Jamarji pa
še niso natisnjeni. Na voljo bodo čez nekaj tednov.
Knjižničar se je opravičil, poročilo je na spletni strani.
Poročilo inventurne komisije je na spletu.
Predsednik komisije za priznanja je podal poročilo o delu. Priznanja še niso bila razdeljena.
Upravnik spletne strani je podal svoje poročilo. Vsebine je redno posodabljal. Dopisni seznam je še
vedno v skladu z GDPR, a so bile večinoma uspešno rešene. Sodeluje s ponudniki spletnih storitev in
jamarske liste. Na seznamu je 309 članov.
Predstavnik za stike s tujci se je opravičil. Poročilo je na spletu.
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Vodja nadzornega odbora je podal poročilo nadzornega odbora. Ugotavlja, da službe JZS delujejo
dobro. Pohvalil je delo IS in JRS. Izpostavil je dobro sodelovanje z ESO itd. Problemi so bili s prostori
Zveze, pošto in listinami za pripravo poročil.
Ad 4
DZRJ Kranj je pohvalil izid Naših jam. Pohvalil je delo izobraževalne službe.
DZRJ Ribnica je opomnil, da je v katastru več jam, ki so podvojene. Da je torej registriranih preveč
jam. Topolšica predlaga označevanje jam. Brežice predlagajo popravljanje leg obstoječih jam pred
poskušanjem registracije novih.
Kostanjevica je komentirala stanje nazivov za nazaj – kaj je s tistimi, ki so naredili (le) USJD? V.d.
vodje IS pravi, da na podlagi prošnje lahko izda potrdilo o nazivu Jamar za vse z USJD.
O poročilih smo glasovali v paketu. Proti ni glasoval nihče, vzdržal se tudi ni.
Sklep 4/1: Potrdi se vsa predstavljena poročila v paketu.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 5
Blagajnik je predstavil zaključni račun. Prihodki so bili dotacije iz proračuna, sredstva EU, donacije ,
članarine in prispevki članov, prihodki iz prodaje proizvodov in storitev, drugi in finančni. Odhodki so
bili za material, storitve, odpise, članarine drugim organizacijam, finančni, stroški dela in drugi.
Presežek prihodkov je za dobrih 1.000 €. Predlaga, da se zaključni račun sprejme.
Borovnica je vprašala kako to, da za sredstva katastra še vedno plačujemo DDV. Blagajnik je pojasnil,
da je dejavnost katastra pridobitna dejavnost in se mora zanjo plačevati DDV. Nadzorni odbor je to
pojasnil na plastičnih primerih. Pri JZS primerov, kjer bi lahko DDV odvajali, ni dovolj. Blagajnik bo
točen odgovor računovodkinje posredoval društvom.
Železničar sprašuje komu plačujemo članarine. Blagajnik odgovoril, da UIS, ECRA, FSE, BSU.
Sklep 5/1: Zaključni račun se potrdi.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 6
Sklep 6/1: Staro vodstvo je razrešeno.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Kandidaturna komisija sporoča, da je tajnica umaknila svojo kandidaturo, za urednikovanje revije
Naše jame smo dobili enega kandidata. Za vodenje službe za šport ni kandidata, a s tem delovanje
predsedstva ni okrnjeno. Tako je kandidatur ravno prav za pokritje vseh služb in obveznosti.
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Kandidatna lista je sledeča:
Predsednik

Igor Benko
Robert Anžič
Damijan Šinigoj
Walter Zakrajšek
Marko Erker
Klemen Mihalič
Jure Tičar
Miha Staut
Aleš Lajovic
Maks Merela
Matej Mihailovski
Marko Zakrajšek
Maks Petrič
Bernard Štiglic
Samo Milanič
Miha Čekada
Sašo Finžgar
Robert Rehar
Robert Anžič
ni
Lea Pavrič
Damijan Šinigoj
Jure Tičar
Boštjan Vrviščar

Podpredsednik
vodja JRS
vodja Katastra jam
vodja izobraževalne službe
vodja službe za varstvo jam
vodja varnostno-tehnične službe

član predsedstva

član nadzornega odbora
vodja službe za jamsko in tehnično potapljanje
vodja službe za šport
vodja službe za jamski turizem
urednik Jamarja
urednik Naših jam
knjižničar

Predsednik OZ predlaga, da bo glasovanje javno, ker je lista ravno popolnjena. Najprej bi glasovali za
predsednika, potem za vse ostale člane predsedstva.
Sklep 6/2: Glasovanje za predsedstvo bo javno, najprej za predsednika Zveze, nato za člane
predsedstva.
Sklep je soglasno sprejet.
Sklep 6/3: Igor Benko je novi predsednik JZS.
Sklep je sprejet z 23 glasovi za, 0 proti in 0 vzdržanimi.
Sklep 6/4: Predsedstvo in ostale funkcije so potrjene v paketu.
Sklep je sprejet z 23 glasovi za, 0 proti in 0 vzdržanimi.
Ad 7
Predsednik JZS se je zahvalil tajnici in predstavil kratek program, ki vključuje delo z državnimi organi,
in nadgrajevanje dela služb. Povabil je tudi na tabor na Kaninu.
Bled sprašuje, če je možna izposoja terenskega vozila. Odgovor predsednika JZS in vodje JRS je, da je
to možno v skladu s pravilnikom o izposoji vozil.
Ad 8
Predsednik JZS predlaga, da članarina ostane enaka.
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Borovnica je vprašala zakaj nimamo članarine vezane le na število članov, ampak je deljena na fiksni
in variabilni del. Predsednik je odgovoril, da je ta sistem utečen in dokaj pravičen.
Sklep 8/1: Članarina za leto 2021 je nespremenjena glede na lansko leto, to je 70 € na društvo ter 1 €
na člana društva.
Sklep je soglasno sprejet.
Ad 9
Vodja katastra predlaga, da se nameni do 20.000 € iz presežnih sredstev katastra za digitalizacijo
gradiva. Pričakuje, da je to možno doseči v dveh letih. V primeru, da ne najdemo ekipe, ki bi bila
pripravljena digitalizacijo izpeljati v okviru teh sredstev, se projekt ne izpelje.
Sklep 9/1: Katastru se odobri porabo presežnih sredstev za digitalizacijo katastrskega gradiva. Vodja
katastra izpelje projekt.
Sklep je soglasno sprejet.
Predsednik predlaga, da raziskovalci daljših in globljih jam kandidirajo na razpisu, prosijo za sredstva,
ali pa jih komisija izbere sama. Sredstva se potem pod določenimi pogoji razdeli.
Carnium in Škofja Loka predlagata, da to ostane kot je bilo doslej, morda se le določena sredstva
nameni za ta namen. To bi bilo lahko v okviru projektov katastra ali iz drugih presežkov, ko bi bili.
Ad. 10
Naslov JZS je v statutu opredeljen preveč natančno – z ulico in hišno številko. V 2. členu bi črtali "Lepi
pot 6", v 43. členu pa dodali nalogo predsedstva, da določa naslov zveze.
Sklep 10/1: Spremeni se statut: iz 2. odstavka 2. člena statuta se izbriše naslov sedeža zveze, "Lepi
pot 6", ostane pa izbrani kraj poslovanja društva, ki je Ljubljana.
V 43. členu se predsedstvu dodeli naloga: "določa naslov sedeža zveze".
Sklep je soglasno sprejet.
Obema kriterijema za spremembo statuta je zadoščeno – več kot polovica društev je prisotnih, za
sklep je glasovalo več kot 2/3 prisotnih društev.
Ad. 11
JK Kamnik vsakemu klubu podarja knjigo 40 let Kamniške jame. Vsak naslednji izvod stane 20 €. Prav
tako JK Železničar prisotnim podarja svoj Bilten.
Vodja IS je obvestil, da junijski izpit odpade, nov rok bo oktobra in morda še novembra.
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Občni zbor se je zaključil ob 14:40.
Predsednik delovnega predsedstva

Zapisnikar
Marko Erker

Miha Cekada

Overitelja

Zdenko Rejec

Anton Della Schiava
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Priloga:
Prisotna društva:
1. JD Danilo Remškar Ajdovščina
2. DZRJ Bled
3. JK Borovnica
4. JK Brežice
5. JK Carnium Kranj
6. JD Netopir Ilirska Bistrica
7. JK Kamnik
8. Klub jamarjev Kostanjevica na Krki
9. KPJ, Klub potapljačev in jamarjev
10. DZRJ Kranj
11. DL Križne jame
12. JK Krka
13. JD Logatec
14. JK Novo mesto
15. JK Črni galeb Prebold
16. JK Rakek
17. DZRJ Ribnica
18. DRP Škofja Loka
19. JK Temnica
20. JK Tirski zmaj
21. Jamarska sekcija PD Tolmin
22. Šaleški JK Podlasica Topolšica
23. JK Železničar
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