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Ljubljana, 16. 3. 2019
Zapisnik rednega občnega zbora JZS
Dnevni red
1.

Imenovanje organov občnega zbora

2.

Sprejem dnevnega reda

3.

Poročila:

-

predsednik
JRS
Kataster
izobraževalna služba
varstvo jam
varnostno-tehnična služba
služba za jamsko in tehnično potapljanje
služba za šport
tajnik
blagajnik
uredništvo Jamarja
uredništvo Naših jam
knjižnica
inventurna komisija
komisija za priznanja
upravnik spletne strani
pooblaščenec za stike s tujci
nadzorni odbor

4.

Razprava o poročilih in glasovanje

5.

Predstavitev zaključnega računa, razprava in glasovanje

6.

Ustanovitev službe za turizem

7.

Podelitev priznanj JZS

8.

Razno

Občni zbor se je pričel ob 10:10. Prisotni so predstavniki 27 društev od 44. Predsednik JZS je ugotovil,
da je občni zbor sklepčen.
Ad. 1

Predlagano delovno predsedstvo:
Predsednik: Miha Čekada
Člana:

•

Rajko Slapnik

• Jure Tičar
Zapisnikar: Marko Erker
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Verifikacijska komisija:
•

Marko Zakrajšek

• Sašo Finžgar
Overitelja:
•

Lea Pavrič

•

Tjaša Korelc

Predlagano delovno predsedstvo je soglasno sprejeto.

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

Ad 3
Predsednik JZS je pozdravil navzoče in podal svoje poročilo. Povedal je, da od nalog, ki si jih je zadal,
ni uspel le pri pridobitvi novih prostorov za JZS in JRS. Še vedno imamo zaposleno oz. zaposleni 2
strokovni sodelavki, ki pomagata pri prijavah na razpise in pri sprotnem delu služb. Izpostavil je

pridobitev dokumentacije za postavitev skladišča JRS na Rombonu. CaveSAR Slovenija je prva
certificirana jamarska reševalna enota v sistemu CZ EU. JRS je za svoje delo dobila tudi zlati kipec CZ,

komisar Evropske komisije pa nam je podelil plaketo. Pripravlja se razstava zgodovine slovenskega

jamarstva v planinskem muzeju v Mojstrani. Sčasoma bi ta lahko prerasla v stalno zbirko v muzeju v
Bovcu. Zaradi politične situacije in prelaganja sredstev nam še vedno ni uspelo digitalizirati katastra. Z
Geodetskim inštitutom Slovenije izvajamo projekt izbora jam za karte TK25. Omenil je tudi odstop
vodje IS JZS iz osebnih razlogov.

Vodja JRS je za začetek prosil g. Stanislava Lotriča iz Uprave Republike Slovenije za zaščito in
reševanje (URSZR) za kratko besedo. V imenu URSZR je ta pozdravil vse udeležence in pohvalil
reševalce in vse ostale, ki pripomorejo k dobremu delu JRS, ter se jim zahvalil za sodelovanje. Vodja
JRS je nato podal poročilo JRS z opisom pomembnejših aktivnosti v letu 2018. Omenil je vaje in
usposabljanja, mednarodno sodelovanje, intervencije, delo ekipe za širjenje ožin in izobraževanja.
Vodja enote CaveSAR Sl je predstavil enoto, njene kompetence, zgodovino njenega ustanavljanja in

njeno delo.
Vodja Katastra je podal poročilo Katastra jam JZS. Omenil je aktivnosti, oddane zapisnike in probleme
pri tem. Predstavil je status projektov, digitalnega katastra jam JZS, označevanja jam 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. Vzrok za njegov odstop so

povečane službene obveznosti, bo pa še vedno sodeloval pri aktivnostih.

Vodja Službe za varstvo jam je podal svoje poročilo. Navedel je aktivnosti službe, med njimi
sodelovanje s katastrom JZS, sestanke na Ministrstvu za okolje in prostor, prijave na razne razpise,
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pripravo dokumentacije za obdržanje statusa v javnem interesu. Prijavili smo se na projekt Life, a še
nismo bili izbrani. Izvedel je pregled dokumentacije za 7500 jam in dodal 54 novih kategorij, vezanih

na onesnaženost. Opozoril je, da je vsaj 20% jam onesnaženih in 10% poškodovanih. Polovica
onesnaženih je po zbranih podatkih malo onesnaženih, četrtina močno. 3/4 onesnaženih je brezen.
Spodbujal je k sodelovanju na akciji Očistimo Slovenijo 2018, sodeloval pri čiščenju Male vratnice, na

inšpektorat podal prijavo zaradi nepooblaščenega vodenja po (ne)turističnih jamah, sodeloval pri
projektih izbora jam za na različne zemljevide in opozarjal na določeno neprimerno obnašanje v
jamah. Udeležil se je nekaj konferenc in objavil nekaj člankov. Na koncu je predstavil načrt dela za

prihodnost.

Vodja Varnostno-tehnične službe je podal svoje poročilo. Izvedel je projekt preizkušanja rabljenih
jamarskih pasov, ki ga je končal s člankom v Jamarju. V sodelovanju z JRS je preizkusil tehniko
pripenjanja spremljevalca nosil na nosila, preizkusil je tudi manever, ki ga jamarji ne vadimo ravno

pogosto. Tudi o tem je napisal članek, ki bo objavljen v Jamarju. Sodeloval je tudi na dopisni listi. Na
mednarodnem nivoju sodeluje s tehničnim odborom v ECRI. Na srečanju v Italiji je vodil nekaj

delavnic. V načrtu ima pripravo gradiva s smernicami za varno pripravo jamarske ekskurzije.
Vodja Službe za jamsko in tehnično potapljanje je podal svoje poročilo. Omenil je naše najaktivnejše
potapljače in sodelovanje z drugimi enotami. Sodeloval je s tujimi potapljači, v okviru tega je prevzel
vodenje komisije za jamsko in tehnično potapljanje v zvezi ECRA, kjer je sodeloval na več vajah. Bil je

v pripravljenosti, ko se je odvijalo reševanje na Tajskem. Podatki o jamah in raziskavah so na spletu.
Vodja Službe za šport ni bil prisoten. Njegovo poročilo je objavljeno na spletu.

Tajnica je podala svoje poročilo in poročilo strokovne sodelavke. Udeležila se je delavnic projekta
Life. Vodila je projekt vzorčenja vode v Kanjaducah na strani JZS. Jamarje vabi v prostore JZS v Bovcu.
Strokovna sodelavka je sodelovala s strokovnimi službami, nas prijavljala na razne razpise,
sprejemala, skenirala in posredovala poštne pošiljke in račune. Udeležila se je sestankov na MOP in

Inšpektoratu za okolje in prostor ter izobraževanj inšpektorjev in sodelavcev ministrstva za notranje
zadeve.
Blagajnik je povzel svoje dolžnosti - finančni del delovanja vseh služb JZS. Vodi blagajniški dnevnik,

izdaja in plačuje račune, evidentira članarino in izdaja potrdila o plačilih. Za predsedstvo JZS in
vodstvo JRS pripravlja poročila, za JRS finančni plan in poročilo. Podal je povzetek poslovanja JZS s

prihodki in stroški. Izpostavil je pozno plačevanje članarine. Želi si, da bi društva plačala članarino za
naslednje leto oz. do občnega zbora.
Urednik revij Jamar in Naše jame je podal svoje poročilo. Članke za Jamarja je dobil precej pozno.
Novi Jamar bo v nekoliko spremenjenem formatu na voljo na slavnostni seji JZS.

V.d. predsednika inventurne komisije je podal inventurno poročilo. Inventura je bila opravljena po
vseh RC JRS in službah, kar je opreme v skladišču bo popisano v kratkem. Popisi so bili ustrezni tako
za računovodstvo kot tudi URSZR.
Predsednik komisije za priznanja bo poročilo podal pri točki 7.
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Upravnik spletne strani je podal svoje poročilo. Vsebine je redno posodabljal, stran deluje normalno.

Na dopisnem seznamu je bilo zopet nekaj težav, tudi v povezavi z GDPR, a so bile večinoma uspešno
rešene. Sodeluje s ponudniki spletnih storitev in jamarske liste.
Predstavnik za stike s tujci je podal svoje poročilo. Ukvarja se z vprašanji tujcev, ki jih zanima
jamarjenje pri nas. Največje zanimanje je za potrdila za USJD.

Vodja nadzornega odbora je podal poročilo nadzornega odbora. Ugotavlja, da službe JZS delujejo
dobro, udeležba na sejah je dobra in umirjena. Sodelovanje s partnerji je dobro. Pohvalil je JRS in
ekipo CaveSAR, službo za varstvo jam za delovanje na svojem področju, Kataster JZS za delo na
digitalnem katastru. Ugotavlja, da bo potrebno uvesti nov informacijski sistem. Delež plačanih
članarin je le okoli 80%, več društev je tudi že več let ni plačalo.

Ad 4
Razprave na poročila ni bilo.
O poročilih smo glasovali v paketu. Proti ni glasoval nihče, vzdržal se tudi ni.

Sklep 4/1: Potrdi se vsa predstavljena poročila.
Sklep je bil soglasno potrjen.

Ad 5
Blagajnik je predstavil zaključni račun. Pridobitnega je bilo 14,1%. Ker je ta delež zelo nizek, se tudi ne
odbija vstopnega DDV. Podal je stanje sredstev, zalog, društvenega sklada. Prihodki so presegali
odhodke. Predlaga, da se zaključni račun sprejme.
Razprave na zaključni račun ni bilo. Proti ni glasoval nihče, vzdržal se tudi ni.
Sklep 5/1: Zaključni račun se potrdi.
Sklep je bil soglasno potrjen.

Ad 6
Predsednik JZS je predstavil razloge za ustanovitev službe za jamski turizem. S to službo bi lažje
sodelovali z organizacijami, ki se ukvarjajo s turizmom in konkretno jamskim turizmom. Z njimi bi
lahko vplivali na razvoj jamskega turizma pri nas.
Peter Svete je vprašal kaj bo po poteku njenega mandata.
Vodja bo voljen na naslednjem OZ.

Predlog sklepa: Ustanovi se novo strokovno službo JZS: Službo za jamski turizem.

Predlog sklepa: Za v. d. vodje Službe za jamski turizem se imenuje Leo Pavrič.
Za oba sklepa smo glasovali v paketu.
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Sklep 6/1: Ustanovi se novo strokovno službo JZS: Službo za jamski turizem.
Sklep 6/2: Za v. d. vodje Službe za jamski turizem se imenuje Leo Pavrič.
Sklepa sta bila soglasno potrjena brez vzdržanih in glasov proti.

V.d. vodje nove službe je na kratko predstavila program, ki si ga je zamislila. V prvi vrsti želi zagnati
uresničitev zakonskih določb, po katerih mora pristojno ministrstvo pripraviti pravilnik o vodenju po
neturističnih jamah. Pri svojem delu bo tesno sodelovala s Službo za varstvo jam in Izobraževalno

službo ter z vsemi, ki lahko s svojimi izkušnjami in primeri dobre prakse pripomorejo k oblikovanju
pravilnika in smernic.

Želi pripraviti smernice za vodenje po jamah, tako turističnih kot neturističnih.
Z Občino Bovec in ZVN NG bi se pogovorili zakaj niso sodelovali z jamarji pri formuliranju politike
razvoja turizma.
Ad 7
Predsednik komisije za priznanja je podelil priznanja, bronasta priznanja in srebrna priznanja JZS.
Zlate znake in plakete bo podelil na slavnostni seji 11. 5. 2019.

Ad 8
G. Jani Melanšek iz URSZR se je zahvalil za sodelovanje posameznikom in JRS čestital za zlati kipec CZ,
certificiranje enote CaveSAR in uspešno izvedena usposabljanje DPPI CRT. Želi nam prijetno delo in
veliko uspehov in sodelovanja z URSZR.

Sklep 8/1: Članarina za leto 2020 je nespremenjena glede na lansko leto, to je 70 € na društvo ter 1 €
na člana društva.

Sklep je soglasno sprejet brez vzdržanih in glasov proti.
Slišali smo "novo" jamarsko himno, ki sicer še ni uradno sprejeta, a se jo vseeno uporablja.

Oddeklamiral jo je avtor.

Občni zbor se je zaključil ob 12:30.
Zapisnikar

Marj<o Er ker

Tjaša Korelc
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Priloga:
Prisotna društva:
1. JD Danilo Remškar Ajdovščina
2. JK Borovnica

3. JK Brežice
4. JK Carnium Kranj

5. Belokranjski JK Črnomelj
6. JD Gregor Žiberna Divača
7.

DZRJ Simon Robič Domžale

8. JK Gorenja vas
9. JK Srečko Logar Idrija
10. JD Netopir Ilirska Bistrica

11.
12.
13.
14.
15.

JK Kamnik
Klub jamarjev Kostanjevica na Krki
KPJ, Klub potapljačev in jamarjev
DZRJ Kranj
JK Kraški krti

16. JK Krka
17. JD Logatec
18. JK Novo mesto
19. JK Črni galeb Prebold
20. JK Rakek
21. DZRJ Ribnica

22.
23.
24.
25.
26.
27.

DRP Škofja Loka
JK Temnica
JK Tirski zmaj
Jamarska sekcija PD Tolmin
Šaleški JK Podlasica Topolšica
JK Železničar
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