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Ljubljana - Ig; 19.03.2022 

Zapisnik Občnega zbora Jamarske zveze Slovenije 2022 

Občni zbor se je pričel ob 10:00, a je bil zaradi nesklepčnosti prestavljen za 30 minut. Ponovno se je 
pričel ob 10:35. Prisotnih je bilo 24 društev od 39 povabljenih. S tem je bila sklepčnost zagotovljena. 

Seznam prisotnih je v prilogi Prisotnost na OZ JZS 2022. 

Predsednik je nagovoril vse prisotne in s tem uradno odprl OZ. 

1. Izvolitev organov občnega zbora 

Delovno predsedstvo: Miha Čekada (predsednik), Peter Svete (član) in Zdravko Bučar (člana) 
Verifikacijska komisija: Robert Rehar in Damjan Potrpin 
Zapisnikar: Marko Zakrajšek 
Overovatelja: Marko Erker in Robert Anžič 

Volilna komisija ni bila potrebna, ker se za nobeno mesto ni pogajal več kot en kandidat. Komisija je 
bila soglasno potrjena. 

2. Sprejem dnevnega reda 

Predsednik delovnega predsedstva je prebral predlagan dnevni red, kateri je bil soglasno sprejet. 

3. Poročila: 

predsednik: 

Predsednik se je zahvalil vsem prisotnim za udeležbo. Nato se je zahvalil ekipi predsedstva JZS s katero 
je bil zelo zadovoljen. Nadaljeval je s poročilom po prilogi. 

Vsa poročila so_zajeta v prilogi Letno poročilo JAMARSKE ZVEZE SLOVENIJE za občni zbor 2022. 

vodje strokovnih služb: 
o JRS: vodja je predstavil poročilo po prilogi 
o Kataster jam: vodja je predstavil poročilo po prilogi 
o Izobraževalna služba: ker je vodja službe službeno odsoten, je njegovo poročilo 

predstavil njegov namestnik 
o Služba za varstvo jam: vodja je predstavil poročilo po prilogi 
o Varnostno-tehnična služba: vodja je predstavil poročilo po prilogi 
o Služba za jamsko in tehnično potapljanje: vodja je predstavil poročilo po prilogi 
o Služba za turizem: vodja je predstavila poročilo po prilogi 
o Služba za šport: v preteklem mandatu zveza ni imela izbranega vodje službe 

tajnik: tajnik je predstavil poročilo po prilogi 
blagajnik: blagajnik je predstavil poročilo po prilogi 
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uredništva: 
o Jamar: urednik je predstavil poročilo po prilogi 
o Naše jame: urednik je predstavil poročilo po prilogi 
o knjižnica: knjižničar ni bil prisoten, poročilo je v prilogi 

komisije: 
o inventurna komisija: ker predsednik inventurne komisije ni bil prisoten, je poročilo 

predstavil tajnik po prilogi 
o komisija za priznanja: novi predsednik je predstavil poročilo po prilogi 
o upravnik spletne strani: ker skrbnik spletnih strani ni bil prisoten, je poročilo predstavil 

tajnik po prilogi 
o stiki s tujci: ker vodja za stike s tujci ni bil prisoten, je poročilo predstavil tajnik po 

prilogi 

nadzorni odbor 

Predsednik NO je podal poročilo po prilogi. Delo zveze je pohvalil, poudaril je pa še nekaj 
pomanjkljivosti, kjer je prostor za izboljšavo. Več v poročilu. 

4. Predstavitev zaključnega računa, razprava in glasovanje 

Blagajnik je predstavil zaključni račun. Razložil je pritoke in odtoke finančnih sredstev. Podrobno 
poročilo je v prilogi Pojasnila k računovodskim izkazom-2021. Na koncu je pozoval k potrditvi 
zaključnega računa. 

5. Razprava o poročilih in glasovanje 

Izpostavljeno je bilo, da ni jasno razbrano koliko je »društvenega sklada«. Društva želijo izvedeti 
številko (EUR), zveza pa vodi pod postavko društveni sklad tudi opremo. Podrobne številke so v prilogi 
blagajnika. Zaključek oz. ugotovitev razprave je bil, da zveza v denarju skoraj nima društvenega sklada, 
medtem ko je v opremi dobro opremljena. 

Vprašanje glede koče Petra Skalarja - kakšen status bi imela koča v prihodnje? Predsednik je odgovoril, 
da koča mora obdržati status planinske koče. S tem bomo zagotovili, da se bomo lahko prijavljali na 
projekte in razne razpise. Koča bo tudi dobila uradnega skrbnika, kateri bo vodil vse skupaj. 

1 Sklep 1: Poročila so bila soglasno sprejeta v paketu. 

j Sklep 2: Zaključni račun Je bit soglasno sprejet. 

6. Volitve: 
razrešitev starega vodstva 

1 Sklep 3: Razrešitev starega vodstva je bita soglasno sprejeta. 

predstavitev kandidatne liste 
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Na 02 se je kandidatna lista popolnlla. Za Vodjo službe za šport se je prijavil Matej Mihailovski na dan 
oz. 

glasovanje in razglasitev izida 

I Sklep 4: Kandidat Igor Benko je bil soglasno izvoljen za predsednika JZS. 

1 Sklep S: Kandidati za vodje slu!b In člani predsedstva so bili soglasno izvoljeni. 

7. Sprememba 2., 8., 43. in 52. člena statuta JZS 

Predsednik je predstavil pomen sprememb posameznih členov statuta. Predlog spremembe statuta je 
v prilogi Sprememba-statuta-JZS_OZ-2022. 

1 Sklep 6: Predlog sprememb statuta je bil soglasno sprejet. 

8. Plan dela in finančni načrt za prihodnje leto 

Predsednik je predstavil plan dela za prihodnje leto. Poudaril je, da bo poizkusil pridobiti obljubljene 
prostore MO. Šlo naj bi za približno 500 m2 prostorov, v katerih bi lahko JZS imela prostore. Ravno tako 
Kataster, JRS skladišče in še ostale službe. Predstavil je, da je koča Petra Skalarja velikega pomena za 
JZS. Ker bo vzdrževanje velik finančni zalogaj, se bo potrebno prijaviti na razpise in projekte. Naslednji 
večji korak je svetovanje Ministrstva za okolje in prostor pri izdelavi pravilnika o vodenju po ne 
turističnih jamah. Tukaj bomo potrebovali veliko pomoč s strani društev, za izdelavo spiska jam in 
inštruktorjev za učenje vodnikov. Poudaril je, da je JZS v tem sklopu samo svetovalec, po sprejetju 
pravilnika pa verjetno izvajalec. 

Na slednjo tematiko se je odprla debata. Društva bi rada o tem vedela več, ker imajo občutek, da je šlo 
to mimo njih. Vpleteni so pojasnili, da gre trenutno zgolj za predlog in ko bo prišlo do dejanskega 
pisanja pravilnika, bo JZS tesno sodelovala z društvi, ker namreč oni tvorijo telo zveze. 

9. Članarina in naročnina na revije 

Predsednik je pojasnil, da je članarina JZS nizka. Želja zveze ni, da bi služila na članarinah. Nekatere 
članice so predlagale dvig članarine. Naslednji sklep je bil soglasno sprejet. 

1 Sklep 7: Članarina ostaja nespremenjena. 

S strani društev je prišla ideja, da bi se dvignila cena revije Jamar. Odprla se je debata o dvigu cene 
revije Jamar, ker bi s tem zagotovili pokritost tiskanja. Predlaga se S € v prednaročilu in 10 € za redno 
prodajo. Nova cena revije Jamar je bila sprejeta z 22 glasovi za in enim proti. 

1 Sklep 8: Nova cena revije Jamar Je S € v predprodaji in 10 € v redni prodaji. 

10. Podelitev priznanj CZ 
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Predsednik JZS in vodja JRS sta podelila priznanja CZ, ker v času COVID ni bilo speljane svečane 
prireditve v ta namen. 

11. Razno 

Pod razno ni bilo odprte nob7zprave. 

Miha Čekada ' // 
Predsednik el v, ga predsedstva 
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