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Čatež ob Savi, 17. 3. 2018

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
- 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. Sodna poravnava v zvezi s poškodbo članice JRS
6. Predstavitev zaključnega računa, razprava in glasovanje
7. Volitve:
• razrešitev starega vodstva
• predstavitev kandidatne liste
• glasovanje
8.
9.

• razglasitev izida
Plan dela in finančni načrt za prihodnje leto
Razno

Občni zbor se je pričel ob 14:25. Prisotni so predstavniki 25 društev od 44. Predsednik JZS je ugotovil,
da je občni zbor sklepčen. S 30 minut zamude se je zbora udeležil tudi predstavnik 26. društva.

Ad. 1
Predlagano delovno predsedstvo:
Predsednik: Miha Čekada
Člana:
• Aleš Orešar
• Robert Anžič
Zapisnikar: Marko Erker
Verifikacijska komisija:
•

Simon Hiti

• Marko Zakrajšek
Overitelja:
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•
•

Zdravko Bučar
Franc Curhalek

Predlagano delovno predsedstvo je sprejeto.

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

Dnevni red je soglasno sprejet.
Ad 3
Predsednik JZS je podal svoje poročilo. Omenil je, da smo dobili odobritev za nove prostore, a je na
koncu najemodajalec odstopil od ponudbe. Za skrajšan delovni čas smo zaposlili strokovno
sodelavko, ki pomaga članom predsedstva pri opravljanju svojih nalog. To nam odpira možnost za
pridobitev statusa organizacije v javnem interesu na področju znanstvenega raziskovanja. Društva
imajo že možnost postati društva v javnem interesu državnega pomena na področju zaščite in
reševanja ali varstva narave preko JZS. JZS je v Bovcu pridobila prostore, ki jih lahko izkoristijo člani
JRS in tudi ostali člani JZS. Pridobili smo dokumentacijo za postavitev bivaka na Rombonu. Imamo
prvo enoto v prostovoljnem naboru v okviru civilne zaščite EU. Prijavili smo se na nekaj projektov,
tako mednarodnih kot domačih. Trenutno je v pripravi prijava na projekt LIFE. Veliko dela je bilo
narejenega na digitalizaciji katastra, precej pa je še odvisno od društev. Omenil je tudi iskanje virov
sredstev za označevanje jam. Ministrstvo za gospodarstvo je odprlo možnost spreminjanja Zakona o
varstvu jam, kjer je JZS podala predlog, ki bo jame še naprej ščitil. V navezavi s tem smo tudi
razmišljali o ustanovitvi katastra umetnih votlin in poklicno kvalifikacijo za vodenje po neturističnih
jamah. JZS je v dogovorih za 'zaposlitev' jamarjev med naravovarstvenimi nadzorniki in tudi za nadzor
društev nad jamami s statusom odprte jame z nadzorovanim vstopom. Podpira idejo o organizaciji
tabora, na katerem bi usposabljali jamarje za USJD. Prvi tak sklop predavanj in vaj je potekal na
Dolenjskem jamarskem taboru 2017. Predstavnike društev je pozval k pridobivanju novih članov in
čim večjemu sodelovanju z JRS. Apelira na društva, naj ne uporabljajo dotrajane opreme. Omenil je
prijetno vzdušje na sejah predsedstva in pohvalil člane za njihovo delo.
Vodja JRS je podal poročilo JRS z opisom pomembnejših aktivnosti v letu 2017. Večjih posebnosti ni
bilo, hujših intervencij tudi ne. Vaje in usposabljanja so potekale po planu, prvič smo pripravili tudi
kratek tečaj nudenja prve pomoči. Sodelovali smo tudi na vaji rudarskih služb v Sežani. Udeležili smo
se vaje in tečaja v Italiji, mednarodnih vaj v Bohinju, Bosni in Srbiji, CRT-ja v Domžalah in Sežani. JRS
smo predstavljali v Avstraliji in Bolgariji. Povzel je intervencije v preteklem letu. Predstavil je ekipo
CSAR oz. aktivnosti, povezane z njo.

Vodja Katastra je podal poročilo Katastra jam JZS. Omenil je aktivnosti, oddane zapisnike, sodelovanje
z ostalimi službami. Predstavil je digitalni kataster jam JZS in načrte za prihodnost.
Vodja izobraževalne službe je podal svoje poročilo. Povedal je katere izpite je služba organizirala, kdaj
in kje. Omenil je koliko inštruktorjev je sodelovalo na izpitih, koliko je bilo tečajnikov in koliko jih je
izpit opravilo. Le nekaj jih je opravljalo izpit samo za enega od nazivov Jamar oz. USJD. Inštruktorji
izobraževalne službe so sodelovali na Dolenjskem jamarskem taboru.
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Vodja Službe za varstvo jam je podal svoje poročilo. Izvaja pregled jam za onesnaženost, izpisuje pa
tudi nekaj drugih podatkov. ZRSVN je izvajal monitoring 10 jam. Opozoril je na glivično bolezen
dvoživk, ki ogroža tudi proteuse. Pripravil je poročilo za MOP za leto 2017. Udeležil se je serije
sestankov z MOP in Inšpektoratom za okolje in prostor ter Zavodom za gradbeništvo. Sodeloval je v
uredniškem odboru Jamarja, z jamarji pa komuniciral tudi prek jamarskega dopisnega seznama.
Predstavil je načrte Službe za varstvo jam za prihodnost.
Vodja Varnostno-tehnične službe je podal svoje poročilo. Tudi v letu 2017 je izvedel test, tokrat je
testiral jamarske pasove. Ugotavlja, da je dobra smernica uporaba meril, ki se sicer uporabljajo za
upokojevanje vrvi. Sodeluje v tehnični komisiji zveze ECRA. Udeležil se je dveh tečajev v Italiji in nekaj
sejmov opreme. Napisal je nekaj ocen opreme, posredoval nekaj opozoril o uporabi opreme.
Vodja Službe za jamsko in tehnično potapljanje je podal svoje poročilo. Sodeluje s tujimi potapljači, v
okviru tega je prevzel vodenje komisije za jamsko in tehnično potapljanje v zvezi ECRA. Podatki o
jamah in raziskavah so na spletu.

Vodja Službe za šport ni bil prisoten, poročilo pa je na voljo na spletu.
Tajnica je podala svoje poročilo. Ukvarjala se je s skeniranjem in posredovanjem poštnih pošiljk,
računov itd. Urejala je arhiv dokumentacije JZS.

Blagajnik je povzel svoje dolžnosti - finančni del delovanja vseh služb JZS. Vodi blagajniški dnevnik,
izdaja in plačuje račune, evidentira članarino in izdaja potrdila o plačilu. Za predsedstvo JZS in
vodstvo JRS pripravlja sprotna poročila, za JRS finančni plan in poročilo. Sodeloval je na inšpekcijskem
nadzoru poslovanja JZS/JRS. Težave ima z neažurnimi podatki o društvih. Na IZRK je že poslal prvi
račun, z URSZR pa še ni bilo nakazila.

Urednik revije Jamar je podal svoje poročilo. Jamar je izšel in je že na voljo. Zahvalil se je vsem
avtorjem in ekipi.
Poročilo Naših jam ni bilo podano, prav tako ni bil prisoten knjižničar. Njegovo poročilo je na voljo na
spletni strani.

Predsednik inventurne komisije ni bil prisoten, a je oddal inventurno poročilo. Odstopanj glede na
pričakovane količine ni bilo.
Predsednik komisije za priznanja je podal svoje poročilo. Opravil je tudi že svoje delo za leto 2018.
Upravnik spletne strani je podal svoje poročilo. Vsebine je redno posodabljal, stran deluje normalno.
Na dopisnem seznamu je bilo nekaj težav, a so bile uspešno rešene. Nekaj dela ima s priponkami.

Predstavnik za stike s tujci ni bil prisoten, poročilo pa je na spletu.
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Strokovna sodelavka je poslal svoje poročilo. Sodeluje s strokovnimi službami, prijavlja se tudi na
razne razpise. Udeležila se je sestankov na MOP in Inšpektoratu za okolje in prostor ter izobraževanj
inšpektorjev in sodelavcev ministrstva za notranje zadeve. Sodelovala je pri inventuri.

Vodja nadzornega odbora je podal poročilo nadzornega odbora. Ugotavlja, da službe JZS delujejo
dobro, udeležba na sejah je dobra in umirjena. Pohvalil je JRS, za delovanje na projektih, Kataster JZS
za delo na digitalnem katastru. IS-ju manjka pravi pravilnik. Inventura se je zelo izboljšala. Apelira na
službe, da bi pohitrili oddajo poročil. Pripravil je povzetek plačane članarine ter izpostavil društva, ki
večkrat niso plačala članarine.
Ad 4
DZRJ Kranj se zahvaljuje uredniku Jamarja za njegovo uspešno delo. Predlaga, da bi bile jame na
Kaninu točkovane z nekoliko več točkami. Apelira na JZS, da preveri koliko sredstev zase obdrži IZRK.
Z Drametom je Preisinger že nekaj delal na možnosti za vzpostavitev katastra umetnih votlin. Lajovcu
je predal to dokumentacijo, pričakuje pa, da bi to vodil Kataster JZS. Predsednik JZS je odgovoril, da
so tu določeni interesi gospodarstva in da Kataster JZS tega ne more delat - potrebne bi bile nove
moči.
JK Borovnica se zahvaljuje vsem na funkcijah. Pripombo ima na Kataster - številke kažejo na
povišanje stroškov Katastra, prav tako pa tudi stroški predsedstva. Odgovoril je predsednik JZS stroški se povečujejo, ker se veliko več dela in dela dobro.
JK Novo mesto je vprašal glede zavarovanja tečajnikov, ker se tečaji začnejo pred aprilom, ko se
začne zavarovanje čez JZS. Predsednik JZS predlaga dodatno zavarovanje tečajnikov. JK Brežice
odgovori, da je boljša opcija zavarovanje objektivne odgovornosti.
JK Novo mesto je imel predlog glede vrednotenja globokih jam - vrednotenje se ne bi spremenilo, na
začetku leta bi pa razpisali projekte, kjer bi JZS pomagala s sredstvi, vozili ipd. Ta sredstva naj bi
pridobili nekako drugače, ne iz IZRK. Kako ne predlaga. Odgovoril je predsednik JZS. En kombi bo od
letos naprej JZS namenila raziskovalcem iz vrst JZS. Poleg tega bo organiziran obisk Skalarjevega
brezna.
JK Kamnik je omenil, da JZS deluje v javnem interesu. Ali se javni interes avtomatsko prenaša na
društva. JK Brežice je odgovoril, da direktnega prenosa ni. Društvo mora pripraviti prošnjo, ki jo
podpre JZS z dodatnim dopisom/potrdilom. Društvo mora tudi popraviti svoj statut.
DZRJ Ribnica sporoča, da bo JK 'Netopir' Kočevje počasi ukinjen.
Sklep 4/1: Potrdi se vsa predstavljena poročila.

Sklep je bil soglasno potrjen.
Ad 5

Predsednik JZS je predstavil povzetek sodne poravnave s članico JRS.
Ad 6
Blagajnik je predstavil zaključni račun po postavkah, ki so potrebne. Med drugim je podal prihodke in
stroške ter trenutno stanje. V lanskem letu je JZS poslovala s presežkom prihodkov nad stroški.
Komentiral je stroške zveze, ki se mu zdi ena od cenejših, saj je delo vseh prostovoljno.
Predstavil je razloge JZS za ne—oddvajanje vstopnega DDV. Predsednikom društev bo posredoval
obširnejše gradivo, ki ga je pripravil računovodski servis. Večji del naše dejavnosti je nepridobiten.
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Tam davka ne moremo oddvesti. Pri pridobitni dejavnosti (izdajanje revij) to že izvajamo. Predlaga,
da društva zaključni račun sprejmejo.
Razprave na zaključni račun ni bilo. Edina težava je bila razrešena vnaprej.

Sklep 6/1: Zaključni račun se potrdi.

Sklep je bil soglasno potrjen.
Ad 7
Kandidatov za volitve je točno toliko kolikor je razpisanih mest. Predsednik občnega zbora zato
predlaga javno glasovanje, posebej za predsednika JZS in v paketu za vse ostale funkcije.

Kandidatna lista je sledeča:
predsednik

Igor Benko
Robert Anžič
Marko Zakrajšek
Walter Zakrajšek
Marko Erker
Bojan Jereb
Jure Tičar
Miha Staut
Aleš Lajovic
Maks Merela
Matej Mihailovski
Damijan Šinigoj
Maks Petrič
Bernard Štiglic
Zdenka Žitko
Miha Čekada
Sašo Finšgar
Robert Rehar
Robert Anžič
Bojan Stanek
Damijan Šinigoj
Damijan Šinigoj
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
urednik Jamarja
urednik Naših jam
knjižničar
Sklep 7/1: Staro vodstvo je razrešeno.

Sklep je bil soglasno potrjen.

Sklep 7/2: Igor Benko je novi predsednik JZS.
Sklep je sprejet z 22 glasovi za, 0 proti in 0 vzdržanimi.

Sklep 7/3: Predsedstvo in ostale funkcije so potrjene v paketu.
Sklep je sprejet z 22 glasovi za, 0 proti in 0 vzdržanimi.

Ad 8
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Novi predsednik JZS je predstavil svoj program. Meni, da moramo posvetiti nekaj pozornosti
130-letnici organiziranega jamarstva v Sloveniji. Želi si, da bi na proslavi sodelovali vsi bivši
predsedniki in vsi reševalci. Potrebno bo urediti jamarsko razstavo. Delo na CSAR bo eno od
pomembnejših na širšem območju - v EU.
JK Temnica meni, da bi morala imeti JZS predstavnika za stike z mediji, ki bi skrbel za promoviranje.
Predlaga, da bi za to poskrbel član predsedstva, Damijan Šinigoj. Odgovoril mu je predsednik JZS.
Meni, da za JRS dobro poskrbi članica JRS, za nekatere prispevke je poskrbel že sam, za ostalo bi raje
videl, da bi za to poskrbela tudi društva.
Ad 9
JK Novo mesto predlaga, da bi se članarino določilo za leto vnaprej, da to v bodoče ne bi bil problem.
Predlaga, da se sprejme sklep, ki bi določil članarino za 2018 in 2019. Blagajnik predlaga, da
sprejmemo tudi ceno Jamarja.
Sklep 9/1: Članarina za leto 2018 in 2019 je nespremenjena glede na lansko leto, to je 70 € na
društvo ter 1 € na člana društva.

Sklep 9/2: Cena izvoda revije Jamar s popustom, ki velja do občnega zbora, je 3,50 €. Cena po
občnem zboru je 5 €.

Oba sklepa sta soglasno sprejeta.
Franc Curhalek iz Pivovarne Kitcher za proslavo JZS ob 130 letnici organiziranega jamarstva obljublja
100 I domačega piva Jamar. Tudi vsako društvo, ki bo praznovalo okroglo obletnico, bo deležno
promocije njihovega piva.

Upravnica prostorov v Bovcu vabi jamarje na koriščenje prostorov.
Občni zbor se je zaključil ob 18:40.
Predsednik delovnega predsedstva

Zapisnikar

Miha Čekada

Marko Erker

Overitelja

Zdravko Bučar

Franc Curhalek
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Priloga:
Prisotna društva:
1. JD "Danilo Remškar" Ajdovščina
2. DZRJ Bled
3. JK Borovnica
4. JK Brežice
5. JD Carnium Kranj
6. JD Gorenja vas
7. JK Kamnik
8. JD Dimnice Koper
9. DZRJ Simon Robič Domžale
10. KJ Kostanjevica na Krki
11. DZRJ Kranj
12. JK Kraški krti
13. JD Kraški leopardi
14. J K Krka
15. JD Logatec
16. JK Novo mesto
17. KJP, Klub potapljačev in jamarjev
18. JK Črni galeb Prebold
19. JD Rakek
20. JD Sežana
21. DRP Škofja Loka
22. JK Temnica
23. JKTirski zmaj
24. Šaleški JK Podlasica Topolšica
25. JO Slovenskega PD Trst
26. JK Železničar
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