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Zapisnik rednega občnega zbora JZS 

Dnevni red 

l. Imenovanje organov občnega zbora 

• predsednik delovnega predsedstva 
• člana delovnega predsedstva (2) 
• člana verifikacijske komisije (2) 
• zapisnikar 
• overovatelja (2) 
• člane volilne komisije (3) 

2. Potrditev dnevnega reda 

3. Poročila: 

Predsednik JZS 

Gorjuša, 18. 3. 2023 

vodje strokovnih služb: JRS, Kataster jam, izobraževalna služba, služba za 
varstvo jam, varnostno-tehnična služba, služba za jamsko in tehnično 

potapljanje, služba za jamski turizem, služba za šport 
- tajnik 

blagajnik 
uredništvo: Jamar, Naše jame, knjižnica, spletna stran, dopisni seznam 
komisije: inventurna komisija, stiki s tujci, komisija za priznanja 
nadzorni odbor 

4. Predstavitev zaključnega računa 

5. Razprava na poročila 

6. Potrditev poročil in zaključnega računa 

7. Plan dela in finančni načrt za prihodnje leto 

8. Članarina in naročnina na revije 

9. Elektronsko obveščanje članic 

10. Razno 

Občni zbor se je pričel ob 9:20. Prisotni so predstavniki 25 društev od 38. Predsednik JZS je ugotovil, 

da je občni zbor sklepčen. 

Ad 1 

Predlagano delovno predsedstvo: 

Predsednik: Miha Čekada 

Člana: 

• Damijan Potrpin 

• Maksimiljan Petrič 
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Zapisnikar: Marko Erker 

Verifikacijska komisija: 

• Simon Hiti 

• Zdravko Bučar 

Overitelja: 

• Robert Rehar 

• Drago Korenč 

Sklep 1/1: Sprejme se predlagano delovno predsedstvo. 

Sklep je soglasno sprejet. 

Ad 2 

Pred začetkom smo se spomnili jamarjev, ki so nas zapustili v preteklem letu. 

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

Dnevni red je soglasno sprejet. 

Ad 3 

Predsednik JZS je pozdravil navzoče in podal svoje poročilo. Omenil je pretekle projekte - pilotna 

digitalizacija Katastra jam, najem Doma Petra Skalarja, namera sodelovanja pri projektu v sklopu 

Erasmus Mundus, sodelovanje v komisiji večjih nevladnih organizacij, osveščanje poslancev v 

Evropskem parlamentu glede onesnaženih jam. Enota CaveSAR SI je bila uspešno recertificirana. 

Poletni tabor v Domu Petra Skalarja je bil uspešno izpeljan, prav tako obnova tovorne žičnice in 

elektrifikacija. Uspešno je bil zaključen tudi projekt čiščenja vodnjakov. V pripravi je stalna razstava o 

jamarstvu v Bovcu. Prihodki od le-te bi bili namenjeni vzdrževanju Doma Petra Skalarja. Zahvalil se je 

članom predsedstva za opravljeno delo in omenil, da je dela vedno več in preveč za trenutno obliko 

dela - počasi bo nujno nekoga zaposliti. 

Vodja operative JRS je v imenu vodje JRS predstavil delo JRS v letu 2022. Člani JRS so opravili več kot 

15.000 ur prostovoljnega dela. Sodelovali so pri pripravi transporta humanitarne pomoči v Ukrajino, 

črpanju vode med poletno sušo ipd. Uspešno smo recertificirali enoto CaveSAR SI, dobili novo 

intervencijsko terensko vozilo, sodelovali na več intervencijah in veliko izobraževanjih. Pohvalil je 

odzivnost reševalcev. Usposobljenih je bilo 7 novih jamarskih reševalcev pripravnikov, S jamarskih 

reševalcev in 3 vodje ekip. 

Vodja Katastra je podal poročilo Katastra jam JZS. Omenil je aktivnosti, oddane zapisnike in probleme 

pri tem. Predstavil je status projektov, Spletnega katastra jam JZS, označevanja jam in načrte za 

prihodnost. 

Namestnik vodje izobraževalne službe je podal poročilo IS. Izvedena sta bila dva izpita in delavnica za 

vodje društvenih izobraževanj. Projektu Narcis so posredovali bazo jamarjev, ki so opravili izpite. 

Pripravili so predlog pravilnika o vodenju po neturističnih jamah, ki je zdaj v vladnem usklajevanju. 

Skupaj imamo novih 36 jamarjev pripravnikov, 12 jamarjev, 2 inštruktorja jamarstva, 2 sta opravila 

vstopno preverjanje za inštruktorja jamarstva, podeljenih je bilo 14 USJD. 
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Vodja Službe za varstvo jam je podal svoje poročilo. Navedel je redne aktivnosti službe, kjer je 

izpostavil sistemski popis onesnaženosti jam, ki je trenutno obdelal dobrih 11.000 jam. Dela tudi na 

dopolnitvi evidence (prikritih) vojnih grobišč za MORS in prijavi projekta spremljanja ledenih jam. Še 

vedno deluje v komisiji za varstvo jam v FSE. Pohvalil je čistilne akcije v starejših jamah, konkretno 

Skalarjevem breznu, kamor o vabljeni vsi. Odmevno je bilo čiščenje jame Ravnice, najbolj onesnažene 

jame pri nas. Omenil je objave v medijih. Predstavil je načrte za prihodnost. 

Vodja Varnostno-tehnične službe je podal svoje poročilo. Na mednarodnem nivoju je najbolj vpet v 

delovanje v okviru ECRE. Izpostavil je uporabo trakov v reševalnih službah. Ugotovil je, da se trakovi 

slabše odzivajo na abrazijo kot vrvi. Doma sodeluje z JRS in širšo jamarsko javnostjo. Pri JRS sodeluje v 

ekipi za urbano reševanje, kjer so izvedli vajo in sodelovali na tekmovanju na Češkem. Upa na 

udeležbo na kakšnem tečaju oz. usposabljanju o urbanem reševanju. Pripravil je članka o varnostnih 

vidikih organiziranja jamarskih ekskurzij ter reševanju obviselega s pomočjo podvojenih vrvi. Vabi k 

oddaji zanimivih kosov opreme v preizkus. 

Vodja Službe za jamsko in tehnično potapljanje je podal svoje poročilo. Navedel je jame, v katerih so 

bili aktivni jamarski potapljači. Posneli so film o potapljanju v Suhadolci. Madžarom so pomagali s 

podvodnim vrtalnikom. V Mostarju so se udeležili mednarodnega srečanja, prav tako na Češkem. 

Predsednik JZS je podal poročilo službe za turizem. Ponovil je namen ustanovitve službe, ki nima 

veliko skupnega z obstoječimi turističnimi jamami. Ponovil je, da je v pripravi pravilnik o vodenju po 

neturističnih jamah, pri čemer smo aktivni. 

Predsednik JZS je podal poročilo službe za šport. Omenil je, da bi lahko organizirali državno prvenstvo 

v eni od jamarskih tehnik, društvo državnega prvaka pa bi bilo upravičeno do višjih dotacij z naslova 

športa. 

Tajnik je pohvalil prejšnjega tajnika in podal svoje poročilo. Prejem pošte poteka nemoteno. 

Urednik revije Jamar je povedal, da Jamar še ni na voljo, pričakuje pa, da bo natisnjen še ta mesec. 

Uredništvo se je odločilo, da izpuščene številke ne bodo nadoknadili. 

Blagajnik je podal svoje poročilo. Navedel je obseg svojih aktivnosti. Vse vodi elektronsko, določene 

listine računovodstvu dostavlja papirno. Izpostavil je probleme z manjkajočimi računi. Pripravil je več 

finančnih načrtov in poročil ter zahtevkov za JRS, ki jih zahteva Uprava za zaščito in reševanje. 

Pripravlja tudi sprotna poročila za predsedstvo JZS. Preplačane naročnine revije Jamar bodo vrnjene 

na račune društev. 

Urednik revije Naše jame je podal svoje poročilo. Ne pričakuje izida v tem letu, upa pa na naslednje. 

Trenutno je na voljo cca. 10 prispevkov. Na voljo je še cca. 50 izvodov pretekle številke. 

Knjižničar se je opravičil, poročilo je na spletni strani. 
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Urednik spletne strani in skrbnik dopisnega seznama je podal svoje poročilo. Vsebine je redno 

posodabljal. Prostora na strežniku je še dovolj. Trenutno ima dopisni seznam 324 članov. 

Poročilo inventurne komisije je na spletu. Član predsedstva je predstavil aktivnosti popisa opreme. 

Predstavnik za stike s tujci je podal svoje poročilo. Odgovarja na vprašanja tujcev. 

Predsednik komisije za priznanja je podal poročilo o delu. Zahvalil se je prejšnjemu vodji za 

opravljeno delo. Podelili so priznanja za leto 2021. 

Vodja nadzornega odbora je podal poročilo nadzornega odbora. Člani so prisotni na vseh sejah 

predsedstva. Ugotavlja, da službe JZS delujejo, nekatere službe opravijo aktivnosti še precej preko 

svojega osnovnega mandata. Pohvalil je delo JRS in Katastra jam. Želijo si, da bi se spletno stran 

spravilo na višji nivo. Inventura bi morala biti na plečih koga, ki ima nekoliko manj zadolžitev. Podali 

so statistiko plačanih članarin. Skupaj z blagajnikom in računovodkinjo so pripravili tudi analizo 

društvenega sklada za preteklih 20 let, razložil je pa tudi nihanja stanja poslovnega računa znotraj 

leta in za zadnjih 13 let. Predstavil je tudi obravnavanje pridobitne in nepridobitne dejavnosti. Člane 

društev je pozval k večjemu udejstvovanju v aktivnostih zveze. 

Ad4 

Blagajnik je predstavil zaključni račun po postavkah iz bilance stanja. Prihodki so bili dotacije iz 

proračuna, donacije, članarine in prispevki članov, prihodki iz prodaje proizvodov in storitev, drugi in 

finančni. Odhodki so bili za material, storitve, odpise, članarine drugim organizacijam, finančni, 

stroški dela in drugi. Zveza je imela v letu 2022 prihodke od odhodkov višje za dobrih 20.000 €. Zaradi 

zamujenih računov dobaviteljev je obveznost za plačilo davka od dobička pravnih oseb nekoliko višja. 

Društveni sklad je trenutno na 105.000 €. 

Predlaga potrditev zaključnega računa. 

Ad 5 

JD Temnica pogreša službo za stike z javnostmi. Ta bi skrbela za medijske objave in obveščanje 

društev. 

Vodja NO je odgovoril, da je za to po statutu odgovoren 2. podpredsednik. 

Isto društvo opozarja, da so pri turizmu stvari precej nedorečene. Predlagajo, da se ti redki 

interesenti za obisk jam včlanijo v društva. 

Predsednik mu je odgovoril, da je za vodenje po neturističnih jamah planirana nacionalna poklicna 

kvalifikacija. 

JD Sežana ugotavlja, da službe za turizem praktično ni - ni poročil in drugih znakov delovanja. 

Isto društvo prosi blagajnika, da bi tudi blagajnik JZS račune izdaja sproti. 

JD Sežana meni, da priprava manjkajočih pravilnikov ZVPJ stoji zaradi neaktivnosti JZS. Pravi, da 

priprava pravilnikov (npr. o vodenju po neturističnih jamah) v tajnosti ni sprejemljiva. Pred oddajo 

navzgor bi morali biti obravnavani znotraj Zveze. 
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Predsednik je komentiral, da je bil rok za pravilnik kratek. Jana Čarga (JS PD Tolmin) se je javila za 

sodelovanje v službi za turizem. 

JD Sežana moti, da inventurna komisija ni bila imenovana. 

JD Sežana opozarja, da bi morala biti oseba, odgovorna za pripravo bilance, za to usposobljena. 

Bilanco bi torej poleg predsednika JZS morala podpisati računovodkinja (ne izključno predsednik JZS). 

Blagajnik je pojasnil, da vse računovodske listine izpolnjuje in digitalno podpisuje računovodski servis, 

le popraviti je treba imenovano osebo. NO bo vprašanje preveril pri računovodskem servisu. 

Ad 6 

Poročila bomo sprejemali v kompletu, posebej pa zaključni račun. 

Sklep 6/1: Potrdi se vsa predstavljena poročila v paketu. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

1 Sklep 6/2: Zaključni račun se potrdi. 

Sklep je bil sprejet z enim vzdržanim glasom. 

Ad7 

Predsednik JZS je predstavil kratek program. Zaradi sodelovanja s Sončnim Kaninom predlaga, da bi 

se članarino JZS dvignilo. Načrtuje ureditev Doma Petra Skalarja za montažo sodobne čistilne 

naprave. Poudarek bo tudi na razstavi v Bovcu. 

JD Rakek predlaga prehod na plastične izkaznice. Predsednik odgovarja, da bi to predstavljalo 

(pre)visoke stroške. 

Ad 8 

Predsednik JZS je predlagal višjo članarino. Omenil je, da ima Planinska zveza članarino na društvo 

600 €. Borovnica ga je popravila, da je pri PZS članarina na člana. Predsednik predlaga 100 € na 

društvo in 1 € na člana. JK Borovnica predlaga, da za manjša društva vežemo članarino na število 

članov, večja lahko po obstoječem sistemu. JD Rakek meni, da je 100/1 v redu. JK Temnica je 

predlagala, da se ta sklep sprejema naslednje leto. JK Novo mesto je predlagal 50/2. 

Predsednik JZS zagovarja 100/1. Blagajnik je mnenja, da je ta članarina tako nizka, da ne bi smela biti 

problem. Obenem pravi, da planinci zvezi plačujejo polovico članarine, ki jo dobijo od svojih članov. 

Rezultat glasovanja: 

100/1: 20 za 

50/2: 2 za 

Obstoječe: 1 za 

Vzdržanih ni. 

Sklep 8/1: Članarina za leto 2023 se poveča s 70 € na 100 €. Prispevek na člana ostaja enak v višini 

1 €. 
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Sklep 1 je prejet z 20 glasovi za. 

Ad 9 

Komunikacija po navadni pošti je nezaneslj iva, počasna in časovno obremenjujoča. 

Sklep 9/1 Vodstvo JZS bo odslej s članicami JZS komuniciralo le še po elektronski pošti. 

Sklep je soglasno sprejet. 

Društva se pozove, da ažurirajo svoje elektronske naslove. 

Ad.10 

Ni bilo razprave. 

Občni zbor se je zaključil ob 12:05. 

Zapisnikar 

Marko Erker 

~ 
Overitelja 

Robert Rehar 
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Priloga: 

Prisotna društva: 

l. JD Danilo Remškar Ajdovščina 

2. JK Borovnica 

3. JK Brežice 

4. JD Carnium Kranj 

5. DZRJ Simon Robič Domžale 

6. ŠD Grmada 

7. JK Srečko Logar Idrija 

8. JD Netopir Ilirska Bistrica 

9. JK Kamnik 

10. KPJ, Klub potapljačev in jamarjev 

11. DZRJ Kranj 

12. JK Kraški krti 

13. JK Krka 

14. JD Logatec 

15. JK Novo mesto 

16. JK Črni galeb Prebold 

17. JD Rakek 

18. DZRJ Ribnica 

19. JD Sežana 

20. DRP Škofja Loka 

21. JK Temnica 

22. JK Tirski zmaj 

23. JS PD Tolmin 

24. Šaleški JK Podlasica Topolšica 

25. JK Železničar 
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