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Datum: 8. april 2020 

 

 

ZADEVA: Obvestilo Jamarske zveze Slovenije o njenem delovanju in priporočila jamarskim društvom 

v času epidemije SARS-CoV-2 (COVID-19) 

 

 

Spoštovani, 

 

zaradi razvoja dogodkov v povezavi s širjenjem SARS-CoV-2 (COVID-19), ki jih aktivno spremljamo že 

dlje časa, smo na 26. seji predsedstva Jamarske zveze Slovenije (v nadaljevanju JZS), ki je potekala dne 

6. aprila 2020 preko spleta, sprejeli dodatne odločitve v zvezi z delovanjem JZS in hkrati oblikovali 

priporočila jamarskim društvom v času razglašene epidemije, ki jih navajamo v nadaljevanju. 

 

1) OBČNI ZBOR 

a) Obveznosti do države 
Kot vse druge organizacije, mora JZS do 31. marca v tekočem letu oddati letno poročilo na AJPES. Po 

statutu JZS (40. člen) je za sprejem zaključnega računa pristojen občni zbor. Nedavno sprejeti Zakon o 

interventnih ukrepih na javnofinančnem področju je ta rok prestavil na 31. maj. Za izvedbo občnega 

zbora imamo, kar se tiče obveznosti do države, torej časa še slaba dva meseca.  

b) Mandat vodstva JZS 

V 31. členu statuta je navedeno: »Mandatna doba organov zveze in vodij strokovnih služb traja dve leti, 

posamezniki pa so lahko več krat izvoljeni na isto funkcijo,« torej so formalno gledano dosedanji 

funkcionarji nekako postali vršilci dolžnosti. S tem razumevanjem je predsedstvo na svoji zadnji seji (6. 

aprila 2020) sprejelo ugotovitveni sklep: »Predsedstvo JZS ugotavlja, da zaradi epidemije koronavirusa 

ni možno izvesti občnega zbora JZS niti volitev v organe JZS. Zato do nadaljnjega sestava organov JZS 

ostane nespremenjena, njihove pristojnosti pa so omejene le na opravljanje tekočih poslov. Volilni občni 

zbor bo sklican takoj, ko bodo razmere to dopuščale.« V statutu sicer ni napisano ničesar, kaj v takem 

primeru narediti – kar verjetno velja tudi za večino drugih organizacij. 

c) Izvedba občnega zbora 

Po statutu (34. člen) redni občni zbor skliče predsednik, in to najmanj 14 dni vnaprej. Če planiramo 

občni zbor zadnjo soboto v še dovoljenem roku za oddajo poročila, torej 30. maja, ga mora predsednik 

sklicati najkasneje 16. maja. Za razliko od dopisnih sej predsedstva (45a. člen) statut ne omenja 

dopisnega občnega zbora. Občni zbor mora torej potekati v živo, s sprotnim glasovanjem in z možnostjo 

razprave. Prva izbira vsekakor ostaja občni zbor s fizično prisotnostjo, pri čemer se izvedbo prilagodi 

(tedaj že nekoliko sproščenim) razmeram: omejeno število udeležencev (zgolj predstavniki društev), 

razmak med stoli, maske, rokavice ipd. Alternativa je še vedno izvedba v obliki videokonference, ki 

zahteva dodatno organizacijsko prilagoditev ter izbiro enostavne platforme, pri čemer pa se pojavlja 

izziv izvedbe volitev, ki so po statutu JZS tajne (32. člen). 
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d) Volitev novega vodstva JZS 

Kandidacijski postopek za občni zbor, ki je bil predviden 21. marca, je bil izpeljan do konca. Kandidature 

so zbrane na spletni strani, kjer so na voljo tudi skenirani dokumenti prijavnic posameznih kandidatov. 

Za večino mest je toliko kandidatov, kolikor je razpisanih mest, z naslednjimi izjemami: 

- Za člana predsedstva je kandidatov osem, mest pa sedem. Torej bodo nujno potrebne volitve. 

- Za mesto urednika Naših jam in vodje Službe za šport ni nobenega kandidata. Ti dve mesti nista 

po funkciji člana predsedstva (42. člen), zato imamo predsedstvo že popolnjeno. Po Poslovniku 

o delu občnega zbora JZS (16. člen) ostaneta ti dve mesti odprti do občnega zbora, torej je še 

naprej možno oddati kandidaturo. 

 

e) Priporočilo društvom glede organizacije občnih zborov 

Za organizacijo društvenih občnih zborov v glavnem velja podobno, kot je navedeno zgoraj. Preglejte 

vaše statute, kakšne možnosti vam dajejo in izvedbo prilagodite razmeram. Se pa priporočamo za vsa 

vprašanja, saj so verjetno relevantna tudi za ostala društva. Na vaša vprašanja bomo odgovorili javno. 

2) ORGANIZACIJA DRUŠTVENIH SESTANKOV NA DALJAVO 

Ena izmed možnih rešitev za nadaljevanje društvenega družabnega življenja v času epidemije SARS-

CoV-2 (COVID-19) je uporaba videokonference preko medmrežja, ki omogoča sklicevanje sestankov 

društev. Ponudnikov takšnih platform je ogromno, predstavili vam bomo nekaj največkrat 

uporabljenih: 

a) Jitsi Meet, brezplačno, ni potrebnega uporabniškega računa, deluje v brskalniku, na telefonih 

in tablicah preko aplikacije, zelo enostaven za uporabo; 

b) Skype, brezplačno, potreben Skype ali MS račun, deluje v brskalniku ali kot samostojen 

program ali aplikacija; 

c) Zoom, za uporabnika brezplačno, nekatere funkcije so plačljive, potreben uporabniški račun, 

omogoča veliko različnih možnosti, s tem programom je povezanih nekaj varnostnih vprašanj, 

ki pa naj bi jih že odpravili; 

d) FB Messenger, WhatsUp, Viber, Hangouts … brezplačno, potreben račun, nekateri delujejo 

preko brskalnika, drugi potrebujejo program ali aplikacijo. 

 

3) FINANČNO POSLOVANJE DRUŠTEV 

Blagajnik JZS bo v zvezi s spremembami oz. dopolnili na področju finančnega poslovanja, ki jih 

prejemamo s strani računovodstva, preko jamarske liste sproti obveščal zainteresirano javnost in 

jamarska društva. 

 

4) JAMARSKA REŠEVALNA SLUŽBA 

V času epidemije SARS-CoV-2 (COVID-19) Jamarska reševalna služba (v nadaljevanju JRS) še naprej 

deluje v okviru omejitev in potreb. Posamezni pripadniki JRS so vpeti v delovanje lokalne Civilne zaščite, 

kot je na primer nadzor in opozarjanje pri zbiranju večjih skupin ljudi ali pomoč pri oskrbi starejših 

občanov. Pripadniki JRS v času omejitvenih ukrepov za psihofizično kondicijo skrbijo sami, bodisi doma 

ali na območju občine prebivališča. Jamarskih, gorniških ali podobnih potencialno nevarnih aktivnosti, 

mailto:info@jamarska-zveza.si
http://www.jamarska-zveza.si/
http://jamarska-zveza.si/index.php/interni-akti/ia-zakljucna-porocila
http://www.jamarska-zveza.si/images/Documents/Interni%20akti/Pravilnki/2015_poslovnik_o_delu_obcnega_zbora.pdf
http://www.jamarska-zveza.si/images/Documents/Interni%20akti/Pravilnki/2015_poslovnik_o_delu_obcnega_zbora.pdf
https://meet.jit.si/
https://www.skype.com/
https://zoom.us/
https://www.cert.si/si-cert-2020-04


 

JAMARSKA ZVEZA SLOVENIJE 

Lepi pot 6 

SI - 1000 Ljubljana

info@jamarska-zveza.si 

 http://www.jamarska-zveza.si 

 
 
ki bi posledično lahko obremenjevale preobremenjeni zdravstveni sistem in sistem zaščite in reševanja 

se dosledno izogibamo, k čemur pozivamo in naprošamo tudi vse jamarje. V času epidemije 

pripadnikom JRS priporočamo vadbo reševalnih manevrov, ki jih lahko varno izvajajo sami. Vsem 

ostalim jamarjem pa aktivnosti, ki bodo doprinesle k njihovemu poznavanju jamarstva in jih lahko sami 

izvajajo doma. Naprošamo vas k potrpljenju, saj verjamemo, da bodo ukrepi sčasoma odpravljeni in 

vas obenem vabimo k spoznavanju vašega domačega kraškega okolja. 

 

5) IZOBRAŽEVALNA SLUŽBA 

Zaradi neizvajanja jamarskih šol in tečajev v spomladanskem terminu, bo prestavljen prvi rok izpitov, 

ki je bil načrtovan za 20. junij 2020. Nova termina izpitov sta tako: 5. september (Ribnica) in 21. 

november (Sežana). Ostala izobraževanja v okviru Izobraževalne službe JZS so trenutno ustavljena. 

Pripravljajo se vsebine za izvedbo elektronskih izobraževanj, ki bi se jih lahko posluževali v času 

epidemije SARS-CoV-2 (COVID-19). 

 

6) KATASTER JAM JZS 

Kataster jam JZS v prostorih zaklonišča je do nadaljnjega zaprt, zato obiski v času uradnih ur niso 

mogoči. Omejeno delovanje se zato osredotoča na zbiranje zapisnikov preko elektronske pošte, vpis v 

seznam prejetega gradiva pa bo omogočen po zaključku ukrepov, ki zajemajo omejitev gibanja med 

občinami. Prav tako so sedaj omejene morebitne zahteve po posredovanju dokumentacije, ki ni 

dostopna preko Spletnega Katastra jam JZS. 

 

7) SLUŽBA ZA VARSTVO JAM 

Pomladni čas je tradicionalno obdobje izvedbe številnih čistilnih akcij v naravi. Zaradi priporočila, da se 

vzdržimo vseh jamarskih aktivnosti, ki se izvajajo v jamah, in prepovedi zbiranja skupin ljudi, vas 

pozivamo, da do nadaljnjega odpoveste vse načrtovane jamarske in druge čistilne akcije. Vendar lahko, 

ob ustreznih zaščitnih ukrepih (obvezna uporaba rokavic), za čistejše okolje poskrbite tudi v okviru 

sprehodov v okolici doma. 

 

8) DRUŽBENA OMREŽJA IN DELOVANJE JAMARJEV 

V želji, da vam tudi v času epidemije približamo jamarstvo, smo se odločili da na družbenih omrežjih 

okrepimo svojo prisotnost. Z objavami tako spodbujamo vaše aktivnosti v domačem okolju, se skupaj 

dodatno izobražujemo, predstavljamo novosti na posameznih področjih, vas spodbujamo k oddaji 

zapisnikov in se predvsem družimo ter krepimo našo pripravljenost na jamarske aktivnosti po odpravi 

omejitvenih ukrepov. Zato vas vabimo, da vsak dan spremljate Facebook stran Jamarske zveze 

Slovenije, ki je javno dostopna tudi brez uporabniškega računa. 

 

 

Ostanite solidarni in preudarni! 

 

Igor Benko 

predsednik Jamarske zveze Slovenije 

mailto:info@jamarska-zveza.si
http://www.jamarska-zveza.si/
https://kataster.jamarska-zveza.si/
https://www.facebook.com/jamarska.zveza.slovenije
https://www.facebook.com/jamarska.zveza.slovenije

