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Zapisnik rednega obEnega zbora JZS

Dnevni red

1' lzvolitev organov obinega zbora (predsednik delovnega predsedstva, dva dlana delovnega
predsedstva, dva dlana verifikacijske komisije, zapisnikar, dva overovitelja, trije dlani volilne
komisije)

2. Potrditev dnevnega reda

3' Porodila strokovnih sluZb in komisij (JRS, Kataster, izobraZevanje, varstvo jam, varnostno-
tehnidna komisija, tajnik, blagajnik, inventurna komisija, uredni5tvo Jamarja, uredniitvo
NaSih jam, knjiinica, komisija za jamsko in tehnidno potapljanje, stiki s tujci, spletna stran, e-
po5tni dopisni seznam, komisija za priznanja) in predsednika

4. Predstavitev zakljudnega raduna

5. Porodilo nadzornega odbora

6. Razprava na porodila in zakljudni radun

7. Potrditev porodil in zakljudnega raduna

8. Volitve - razreiitev starega vodstva - predstavitev kandidatne liste - glasovanje - razglasitev
izida

9. Plan dela in finanini nairt za leto 2015

10. Ustanovitev Sluibe za jamsko in tehnidno potapljanje
11. elanarina in narodnina na revije
12. Kandidatu ra za orga nizacijo Mednarodnega speleoloikega kongresa
13. Razno

Obdni zbor se je pridel ob 15:0S.

Prisotnih je 24 dru5tev od 48. Predsednik JZS je ugotovil, da je obdni zbor z zamudo sklepden.

Ad.1
Predlagano delovno predsedstvo:

Predsednik: Miha eekada

e lana:

o Maks Petrid

o Marko Zakrajiek

Zapisnikar: Marko Erker

Overitelja:

o Katarina Kotnik
. Grega RamSak

Verifikacijska komisija :

o Matej Zalokar
o Robert Aniid



Volilna komisija:
o Simon Hiti
o AIei Ore5ar

o Zdravko Budar

Ad3
Vodja JRS je podal porodilo JRS z opisom pomembnejiih aktivnosti v letu 2015.
lzpostavilje usposabljanja v okviru JRS in URSZR, ekipo prve pomodi, ekipo za iirjenje ozin, prevzem
novih vozil, intervencije, mednarodno enoto za re5evanje iz jam.

Vodja katastra je podal porodilo Katastra JZS.

12 jamarjev je opravilo izpit za jamarja. Vodja izobraievaine sluibe se pritoiuje, da v predsedstvu ni
dobil podpore in tudi od predsednika JZS je ni bilo. Zvezo obtoiuje nepoitenosti. Tudi na nivoju JRS
tega naj ne bi bilo - vodja izobraievalne sluzbe naj bi bil vodja tudi pri izpitih JRS.

Vodja sluibe za varstvo jam je predstavil pregled dela v letu 201s. To je bilo sodelovanje pri distilnih
akcijah v jamah, sodelovanje z ZRSVN pri problematiki nelegalnega odvzema jamskih hro5dev,
priprava strokovnih mneni, povezanih z jamami, objave v razridnih medijih,

vodja varnostno tehnidne sluibe je predstavil projekte, ki jih je sluiba izvajala. Utrujanje vrvi ni
uspelo kot je bilo pridakovano, saj so bile zelo razlidno uporabljene. Na spletnistranije dodanih nekaj
vsebin' ki so za jamarje zanimive - uporaba osebne varovalne opreme, problemi pri uporabi rodne
priieme pri prepenjanju, itd. Te vsebine so kot ilanki na voljo tudi v Jamarjih. udeleiil se je tudi nekaj
evropskih sejmov in tekmovanj' V prihodnosti bi Zelel kondati projekt utrujanja vrvi in napisati
navodila za pregled osebne varovalne opreme.

Tajnica je podala svoje porodiro s seznamom aktivnosti, kijih je opravira.

Blagajnik je predstavil svoje delo v letu 2015, svoje sodelovanje z radunovodskim
JZS, druitvi in ostalimi. Druitva naproia, da pri pladilih navedejo natandnejli
dlanarina + 10x Jamar) oz' o posameznih postavkah obvestijo bragajnika.

servisom, slu)bami

namen (npr. 30x

Predsednik inventurne komisije je podal svoje porodilo. Predstavil je popise in usklajevanja ter
kondne ugotovitve. Pri vedini sluib ni neskladnosti, manjSa odstopanja pa so priJRS. Ta so razumljiva
zaradi itevila sprememb, kalo pa ne presega 2%. Doloiena iztroiena osnovna sredstva bo potrebno
ustrezno odpisati' Razvidniso dolodeni manj5i primanjkljaji in viSki. JZS bo morala prenoviti poslovnik
o materialnem poslovanju.

Ad2

Dnevni red je soglasno sprejet.

Sklep 2/1: Dnevni red je sprejet v nespremenjeni vsebini.



Urednik revije Jamar je podal svoje poroEilo. Zeli, da jamarji 5e naprej oddajamo dlanke, uredniiki
odbor pa bo 5e naprej skrbel, da bo revija pravoiasno izila. predlaga, da bi stare itevilke Jamarja
prodajali po ceni 3,5 €, aktualno itevilko pa ie naprej po 5 €.

Urednik Nalih jam se je opravidil, zato je predsednik delovnega predsedstva prebral njegovo porodilo.
Revija bo imela predvidoma 200 strani.

Knjiinica nima prevelikega obiska. Nekaj je novih knjig, izmenjava iz tujine poteka enostransko - JZS
literature ne poiilja.

Komisija za jamsko in tehniino potapljanje ugotavlja, da je v sloveniji 26 potapljadev, ki imajo za to
vse pogoje. lzpostavilje potope v Jamskem sistemu Postojnska jama in Jami sezanske Reke.

Na predstavnika za stike s tujci se je v preteklem letu obrnilo nekaj tujcev. odgovore je objavil na
spletni strani, tako da kolidina dela upada.

Spletna stran je imela v letu 20L5 26000 unikatnih obiskovalcev. Lista deluje normalno.

Porodilo komisije za priznanjaje bilo podano na slavnostni seji, ko so bila podeljena priznanja.

Predsednik JZS je podal svoje porodilo. Bil je na nekaj sestankih pri driavnih organih (ARSS, zvN,...).
sodeloval je na prireditvi ob SO-letnici Uls. Kot posledica poikodbe dlanice JRS je JZS prejela toibo z
odikodninskim zahtevkom. Na druitva predsednik apelira, da se njihovidlani nezgodno zavarujejo.
Prosi, da drustva povedo kaj bi od zveze ieleli. Potreben je dopis, kiga lahko obravnava predsedstvo
zveze.

Na interne odnose znotraj drultev zveza ne more vplivati.
Komentiralje tudi poroiilo vodje ls' ee koga kaj moti pri kateri od sluzb, se lahko obrne direktno na
tisto sluibo.

Ad4
Blagajnik se je opravidil za zamudo pri pripravi porodil, a je Zal podatke od radunovodskega seryisa
dobil tako pozno. RazloZil je kumulativni promet in problem z najemom premostitvenega kredita -sredstev se ne bo ved vezalo. DruStveni sklad 5e ni povsem izpraznjen,JRs posluje brez problemov,
prav tako Kataster.

Ad5
Predsednik nadzornega odbora je podal porodilo z aktivnostmi No, z druitvi je bilo dokaj malo
korespondence - le ena pritoiba, ki se je nanasala 5e na prejinjo sestavo predsedstva, pohvalil je
pripravo vseslovenskega sreianja jamarjev, zbliievanje z DZRJL in pravodasno oddajo porodil sluib.
lzpostavil je tudi nekaj pomanjkljivosti.
Predlaga vsaj delno profesionalizacijo birokratskega dela zveze.

Ad6
KSJKSSV je podal svojo razlago glede pritoZbe, omenjene v porodilu No. spra5uje se kako bo dlan
vodja lS, kije bilza to odgovoren, odgovarjal. odgovorila sta mu predsednikJZS in vodja lS.



Vpraianje glede zavarovanj je delno razjasnil predsednik Jzs, o zavarovanju re5evalcev je nekaj
povedal tudi vodja JRS. Omenil je razlidne stopnje zavarovanj in stroike z njimi. Blagajnik je omenil,
da se je pred dasom pogovarjal o moZnosti za zavarovanje jamarjev preko planinske zveze Slovenije.
DZRJ Kranj poziva predsedstvo, da bi se zapisnike sej objavljalo. Morda tudi na zaprti spletni strani.
Predlaga sklep, da se zapisnike predsedstva objavi oz. se predsednikom druitev da moinost pregleda
zapisnikov. Debata o tem je prestavljena na todko Razno.

Zanima ga tudi prej omenjena toiba. Predsednik JZS je podal nekaj podrobnosti o tej toZbi. JZS je s

tem v zvezi najela odvetnika, sodiide predlaga mediacijo, ko bo znanega kaj ved, bomo to lahko ie
dodatno komentirali.

Kandidacijska komisija je sestavljala 3 dlane. Za mesto predsednika je ena kandidatura, ki je sicer
priila z zamudo, prav tako kandidatura za vodjo varnostno tehnidne sluibe. za ilana nadzornega
odbora so 3 prosta mesta, kandidati pa 4. Nihde se ni pritoiil na postopek oz. meni, da je bila oddana
in ne upo5tevana kak5na kandidatura ved. lzvedle se bodo volitve za celotno listo,

lzvoljeni so bili naslednji kandidati:
Predsednik:

lgor Benko (24 glasov)

Podpredsednika:

Robert Aniii (24 glasov)

Marko ZakrajSek (20 glasov)

Vodje strokovnih sluZb:

Marko Erker (vodja Katastra) (23 glasov)

Bojan Jereb (vodja lzobraievalne sluibe) (24 glasov)
Miha Staut (vodja Varnostno tehnidne sluZbe) (23 glasov)
Jure Tidar (vodja Sluibe za varstvo jam) (23 glasov)
Walter Zakrajiek (vodja Jamarske reievalne sluibe) (23 glasov)

elani predsedstva:

Alei Lajovic (22 glasov)

Maks Petrid (22 glasov)

Ad7

Sklep je bil soglasno potrjen.

Sklep 7 /7: Potrdi se vsa predstavljena poroiila.

Sklep 7 /2: Obdni zbor potrdi zakljudni radun.

Sklep je bil soglasno

Ad8

Sklep je soglasno potrjen. Staro vodstvo ie razreleno

Sklep 8/1: Razreii se staro predsedstvo JZS.



Bernard Stigtic 1zz glasov)

Maks Merela (22 glasov)

Matej Mihailovski (21 glasov)

Robert Miklavdid (21 glasov)

Zdenka iitk.o 1zt glasov)

ostale sluibe:
Mihael Brendid (urednik revije Naie jame) (20 glasov)
Peter Gedei (urednik revije Jamar) (23 glasov)
Boitjan VrviSdar (knjiinidar) (20 gtasov)

Nadzorni odbor: voli se tri kandidate
Miha dekada (20 glasov)

Saio Finigar - Kato L8 (glasov)

Robert Rehar 21 (glasov)

Alei Stanislav Straiar ni bil izglasovan (11 glasov).

Nihde se ni pritoiil nad volilnim postopkom, zato se glasovnice unidi.

Ad9
Novi predsednik JZS se je zahvalil za podporo in se predstavil.
das je, da JZS dobi primerne prostore, morda uredi tudijamarski muzej. zveza bi lahko vstopila v
okvir olimpijskega komiteja. Zeli si tudi sodelovanja z ministrstvi in na driavnih in evropskih razpisih.
strinja se, da bi bilo potrebno urediti zavarovanja, celo kot del dlanarine. Meni, da so zapisniki sej
(npr' obdinskih svetov)javni, ampak na voljo z zamikom enega meseca. Zeli si, da bi se nadaljevalo s
pripravami jamarskih sredanj. Goji idejo o spremembi statuta, v volilnem delu, kjer bi se namesto
posameznikov volilo listo.

Ad 10

Robert Anzid je predstavir namen sruibe za jamsko in tehnidno potaprjanje.

Utemeljitev: Komisijo za jamsko in tehnidno potapljanje je predsedstvo JZS ustanovilo na L1. seji dne
1'2'2'201'5' Da bilahko poslovala kot ostale sluZbe (lastno stroikovno mesto, vodenje projektov itd.),jo je treba statusno preoblikovati, kar je po statutu pristojnost obdnega zbora. Namen ustanovitve
omenjene komisije je poglabljanje in razvoj jamskega in tehnidnega potapljanja. Glede na zakonsko
dolodeno opravljanje izpita USJD za vse jamske potapljade smo se odlodili ustanoviti komisijo po
pogovorih z URSZR saj je Jamarska zveza slovenije pooblaideni izvajalec zakonsko dolodenih izpitov
USJD.

Sklep je soglasno sprejet.

Sklep10/1:Komisijozajamskointehnidnopotapljanje'"
potapljanje.



Predlog sklepa 1o/2: Za v. d. vodje SluZbe za jamsko in tehnidno potapljanje se imenuje Roberta
AnZida.

Utemeljitev: Za vodjo Komisije za jamsko in tehniino potapljanje je predsedstvo ob ustanovitvi
imenovalo Roberta AnZida, ki je to delo uspe5no opravljal do danes. Ker slulba ie ni ustanovljena, na
tem obdnem zboru 5e ne moremo izvesti polnega kandidacijskega postopka. Zato naj obdni zbor
imenuje v" d. vodje"

Sklep je soglasno sprejet.

Utemeljitev: Glede na debato o tej temi na jamarski listi so
predloge.

Dru5tva na ta sklep nimajo komentarjev"

Sklep je soglasno sprejet.

druStva povabljena, da podajo svoje

Utemeljitev: Predlog je usklajen z urednikom revije Jamar.

Nov predlog je, da se starejSe Stevilke Jamarja vsem zainteresiranim ponudi po ceni 3,SO €, aktualna
Stevilka pa je po 5 €. Predsednik JZS predlaga, da se knjiinicam ali iolam ponudi komplet po zniZani
ceni.

Sklep je soglasno sprejet^

Sklep je soglasno sprejet.

Utemeljitev: Predlog je usklajen z urednikom revije NaIe jame"

Sklep je soglasno sprejet.

Ad 12

Obrazloiitev: Mednarodnispeleoloiki kongres je organiziran vsake Stiri leta. Zadnji,16. po vrstije bil
v Brnu na de5kem leta 20L3 s Stevilno slovensko udeleZbo. Prihodnje leto je 17. kongres v Sydneyju v
Avstraliji. Kandidaturo za 18. kongres leta 202t je treba oddati do konca junija letos, dokondni izbor

Ad 11

Sklep 1-1"/2: Narodnina na revijo Jamar je nespremenjena" Cena ene 5tevilke reviie .tamar je 5 €. Za
dlanice jZS pa je v prednarodilu (pred rednim obdnim zborom za tekodo itevilko) cena 3,50 €,

sklep 11/4: Narodnina na revijo NaSe jame je nespremenjena in znaia 12,50 €.



pa bo opravljen na kongresu v Sydneyju. Pridakuje se, da ne bomo edini kandidati. V Brnu je prislo do
prve ideje o skupni kandidaturi ltalije in Slovenije za organizacijo 18" kongresa. Na zadnjem obdnem
zboru JZS jo je predstavila dr. Nadja Zupan Hajna z lnitituta za raziskovanje krasa ZRC SAZU, kije tudi
dlanica biroja (tj' predsedstva) Mednarodne jamarske zveze. organizacijo bi prevzela dva initituta
(lnStitut za speleologijo v Bologni in IZRK), njuna naloga bi bil znanstveni del konference, ter obe
jamarski zvezi (italijanska in JZS). Jamarski segment obsega vodene ekskurzije (enodnevne,
enotedenske, razlidne teZavnosti), tekmovanja (t" i. speleoolympics) ter pomoi pri vrsti kongresnih
aktivnosti: razstavljalci, nateiaji, razstave, trinica opreme ter vsakovrstna tehnidna asistenca.
Kongres naj bi se odvijal v Gorici in Novi Gorici, na obeh straneh meje, kar bi imelo velik simbolni
pomen' Ker se pridakuje okoli 1000 udeleZencev, bi bil to izjemen organizacijski zalogaj, ki bo
potreboval Siroko podporo ja marjev.

Italijani so od kandidature pred tednom dni odstopili. Predsednik JZS meni, da bi to lahko speljela
tudiSlovenija sama.

Sklep je soglasno sprejet.

Ad 13

Javnost zapisnikov sej predsedstva za predsednika JZS ni pod vpraSanjem. Zapisniki morajo biti le
ustrezno predi5deni" Predsednik JZS obljublja, da zapisniki bodo objavljeni.

Obdni zbor se je zakljudil ob 18;42.

Predsednik delovnega predsedstva

Miha Cekada

/ i. -,"'
. t -"t---/

Overitelja

Katarina Ko[nik

Ii ar"

Zapisnikar

Marko Erker

_ r_.- 
1,--__

Sklep 1211: Obdni zbor JZS podpira

speleoloSkega kongresa leta 2021.

kandidaturo Slovenije za organizacijo 1g" mednarodnega



Priloga:

Prisotna druBtva:

JD "Danilo Remikar" Ajdovidina

DZRJ Bled

JK Breiice

JD Carnium Kranj

Belokranjski J K ernom elj

JD Gregor Ziberna Divada

DZRJ Simon Robid Domiale
JD Gorenja vas

Klub jamarjev Kostanjevica na Krki

KPJ, Klub potapljadev in jamarjev

DZRJ Kranj

JK Krka

JD Logatec

JK Novo mesto

DZRJ Luka eed Postojna

JD Rakek

JD KraSki leopardi

DRP Skofja Loka

JK Temnica

JK Tirski zmaj

JSPD Tolmin

5aleiki JK Podlasica TopolSica

KSJK "Speleos-Siga" Velenje

JK Zelezniiar



5t kratko ime :polno ime druStva orisoten codpis

1

2

Aidovidina JD "Danilo Rem5kar" Aidovidina D/+

Alter sp91"t

Anthron

So RIter sport

Krasoslovno dru5tvo Anthron3

4 Bled DZRJ Bled uL.:::-
5 Boian Krivec JK Boian Krivec Lokve

6 Borovnica JK Borovnica

BreZice JK BreZice 4,4 0. ik
"1*"-"---'-8

I
10

11

12

Carnium JD Carnium Kranj D2
ernomelj Belokranjski JK ernomelj bn

ptt
"?r

QE4;"
DivaCa ..lD Greqor Ziberna Divaea

/ L#.,+ foc-^--
/J-/aADomZale DZRJ Simon Robid DomZale

E)elqler

Gorenia vas

SD Explorer

JD Gorenla vas13
p4*

14 Gorie JD Simon Zima - Gorie

15 Grmada Sportno dru5tvo Grmada

16 driia JK "Sreeko Logar" ldrffa

17 llirska Bistrica JD Netopir llirska Bistrica

18 Kamnik JK Kamnik

19 Karantaniia JD Karantaniia

?9

21

22

Karlovica JD Karlovica Dolenja vas

Koeevje JD Netopir

Koper JD Dimnice Koper

23 Kostanievica Klub iamariev Kostanjevica na Krki }A ,&k' E ^
24

25

29

2!
28

KPJ KPJ, Klub potaplja6ev in jamarlev bA
Kranj DZRJ Krani DA /#&il\ birvt W
Kra5ki kff JK Kra5ki krti ,I (/

KriZna iama Dru5tvo liubiteliev KriZne jame -pA
Krka JK Krka El *

29

30

etuS JK Bakla LetuS

Logatec JD Logatec
.1 A)/ .'r

3't Medvode Jamarska sekciia PD Medvode

32 Novo mesto JK NoVo Mesto DA

33 Postojna DZRJ Luka eed Postojna

34 Prebold JK erni galeb Prebold rffi35 Rakek

Rende

,lD Ra.lek

JD Kra5kileopardi

0"t-
36 D/t
37 Ribnica DZRJ Ribnica

38 SeZana JD SeZana

39 Sirena-Sub Dru5tvo Sirena-Sub

40 Srofia Loxa DZR podzemtia st<ofia Loka AA
41

42

Temnica JK Temnica D*
Tirski zmaj JK Tirskizmaj ?rr

43

44

45

To[n!n

TopolSica

lle11e1{qqekqlja P? l{mtq
Sale5ki JK Podlasica Topolsica

Dn*
pA

Tornado SD Tornado

46 Trst Jamarski odsek Slovenskega PD Trst

47 Velenie Ko106ko Sale5ki JK "Speleos-Siga" Velenje bA
)T

E.*-B ,,-*l
48 Zeleznidar JK Zeleznidar / / 

^.-*=-\<-.*


