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        Ljubljana, 5.3.2016 
 
 

Sklicujem redni volilni občni zbor Jamarske zveze Slovenije, ki bo v Topolšici, 19. marca 2016 
v konferenčni dvorani hotela Terme Topolšica s pričetkom ob 14:30. uri. 
 
Slavnostna seja predsedstva Jamarske zveze Slovenije bo v organizaciji Šaleškega jamarskega 
kluba Podlasica Topolšica s pričetkom ob 9. uri. Podrobnejši program slavnostne seje in 
spremljevalniega programa je v prilogi. 
 

Predlog dnevnega reda občnega zbora  
1. Izvolitev organov občnega zbora (predsednik delovnega predsedstva, dva člana 

delovnega predsedstva, dva člana verifikacijske komisije, zapisnikar, dva overovitelja, 
trije člani volilne komisije)  

2. Potrditev dnevnega reda 

3. Poročila strokovnih služb in komisij (JRS, Kataster, izobraževanje, varstvo jam, 
varnostno-tehnična komisija, tajnik, blagajnik, inventurna komisija, uredništvo 
Jamarja, uredništvo Naših jam, knjižnica, komisija za jamsko in tehnično potapljanje, 
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 in zaključni račun 

7. Potrditev poročil in zaključnega računa 

8. Volitve 

- razrešitev starega vodstva 
- predstavitev kandidatne liste 
- glasovanje 
- razglasitev izida 

9. Plan dela in finančni načrt za leto 2015  

10. Ustanovitev Službe za jamsko in tehnično potapljanje 

http://www.jamarska-zveza.si/


11. Članarina in naročnina na revije 

12. Kandidatura za organizacijo Mednarodnega speleološkega kongresa  

13. Razno 

Predlogi vsebinskih sklepov 

Ad 10 

Predlog sklepa 10/1: Komisijo za jamsko in tehnično potapljanje se preoblikuje v Službo za 
jamsko in tehnično potapljanje 
Utemeljitev: Komisijo za jamsko in tehnično potapljanje je predsedstvo JZS ustanovilo na 11. 
seji dne 12.2.2015. Da bi lahko poslovala kot ostale službe (lastno stroškovno mesto, vodenje 
projektov itd.), jo je treba statusno preoblikovati, kar je po statutu pristojnost občnega 
zbora. Namen ustanovitve omenjene komisije je poglabljanje in razvoj jamskega in 
tehničnega potapljanja. Glede na zakonsko določeno opravljanje izpita USJD za vse jamske 
potapljače smo se odločili ustanoviti komisijo po pogovorih z URSZR saj je Jamarska zveza 
Slovenije pooblaščeni izvajalec zakonsko določenih izpitov USJD.  
Predlog sklepa 10/2: Za v. d. vodje Službe za jamsko in tehnično potapljanje se imenuje 
Roberta Anžiča. 
Utemeljitev: Za vodjo Komisije za jamsko in tehnično potapljanje je predsedstvo ob 
ustanovitvi imenovalo Roberta Anžiča, ki je to delo uspešno opravljal do danes. Ker služba še 
ni ustanovljena, na tem občnem zboru še ne moremo izvesti polnega kandidacijskega 
postopka. Zato naj občni zbor imenuje v. d. vodje. 

Ad 11 

Predlog sklepa 11/1: Članarina je nespremenjena ter znaša  70 € na društvo in 1 € na člana 
društva.  
Utemeljitev: Glede na debato o tej temi na jamarski listi so društva povabljena, da podajo 
svoje predloge. 
Predlog sklepa 11/2: Naročnina na revijo Jamar je nespremenjena. Cena ene številke revije 
Jamar je 5 €. Za članice JZS pa je v prednaročilu (pred rednim občnim zborom za tekočo 
številko) cena 3,50 €. 
Utemeljitev: Predlog je usklajen z urednikom revije Jamar. 
Predlog sklepa 11/3: Naročnina na revijo Naše jame je nespremenjena in znaša 12,50 €.  
Utemeljitev: Predlog je usklajen z urednikom revije Naše jame.Ad 12 
Predlog sklepa 12/1: Občni zbor JZS podpira skupno kandidaturo Italije in Slovenije za 
organizacijo 18. mednarodnega speleološkega kongresa leta 2021. 
Obrazložitev:  
Mednarodni speleološki kongres je organiziran vsake štiri leta. Zadnji, 16. po vrsti je bil v 
Brnu na Češkem leta 2013 s številno slovensko udeležbo. Prihodnje leto je 17. kongres v 
Sydneyju v Avstraliji. Kandidaturo za 18. kongres leta 2021 je treba oddati do konca junija 
letos, dokončni izbor pa bo opravljen na kongresu v Sydneyju. Pričakuje se, da ne bomo edini 
kandidati. 
V Brnu je prišlo do prve ideje o skupni kandidaturi Italije in Slovenije za organizacijo 18. 
kongresa. Na zadnjem občnem zboru JZS jo je predstavila dr. Nadja Zupan Hajna z Inštituta 
za raziskovanje krasa ZRC SAZU, ki je tudi članica biroja (tj. predsedstva) Mednarodne 
jamarske zveze. Organizacijo bi prevzela dva inštituta (Inštitut 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, različne težavnosti), 
tekmovanja (t. i. speleoolympics) ter pomoč pri vrsti kongresnih aktivnosti: razstavljalci, 
natečaji, razstave, tržnica opreme ter vsakovrstna tehnična asistenca. Kongres naj bi se 
odvijal v Gorici in Novi Gorici, na obeh straneh meje, kar bi imelo velik simbolni pomen. Ker 
se pričakuje okoli 1000 udeležencev, bi bil to izjemen organizacijski zalogaj, ki bo potreboval 
široko podporo jamarjev.  

Pooblastila za predstavnike društev 
Če bo društvo na občnem zboru predstavljala tista oseba, ki je vpisana v uradno evidenco kot 
zastopnik društva, ta za sodelovanje na občnem zboru ne potrebuje nobenega pooblastila. 
Kdo je vpisan kot zastopnik, lahko preverite npr. na portalu www.bizi.si.  
Če pa bo društvo predstavljala kaka druga oseba, jo mora zastopnik pooblastiti. V prilogi je 
formular, ki ga predstavnik društva odda vodstvu občnega zbora neposredno pred začetkom 
zasedanja. 
 
 
 
 
        Predsednik JZS 
        Matej Mihailovski 


