
Zapisnik izrednega občnega zbora JZS z dne 25.5.2012 
v Kostanjevici na Krki

Občni zbor se je začel ob 18.00. Pol ure smo počakali in ugotovili, da je občni zbor lahko sklepčen 
(prisotnih 25 predstavnikov društev).

Dnevni red:

1. Potrditev dnevnega reda

2. Izvolitev vodstva izrednega občnega zbora

    - predsednika

    - zapisnikarja

    - dva overovitelja zapisnika 

3. Predstavitev uskladitve februarja sprejetega statuta JZS z zakonom o društvih

4. Razprava

5. Glasovanje o uskladitvah statuta

6. Zaključna beseda predsednika JZS (zavarovanje avtorskih pravic izdelovalcev načrtov jam in

zapisnikov o jamah)

Točka 1
Dnevni red je bil soglasno sprejet.

Točka 2
Izvoljeno delovno predsedstvo v sestavi
- predsednik: Mitja Maružin
- zapisnikar. Vlasta Curhalek
- dva overovitelja zapisnika : Brane Čuk, Mihael Rukše 

Točka 3
Predstavnik statutarne komisije gospod Anton della Schiava podal poročilo o delu skupine, ki je
pripravila predlog statuta.

Točka 4
(Povzetek navedb razprave) Drugi član statutarne komisije Igor Potočnik je dopolnil razlago della 
Schiave. Pripomba Remškar Boža, da na zastavljeno vprašanje ni dobil odgovora. Vido Kregar je 
odgovoril, da je to možno, saj je bil dan, ko je imel tudi do 28 telefonskih klicev. Stojan Stancin 
pripomne,  da vedno velja statut, ki je trenutno veljaven in ima vse žige in podpise, če danes novi  
pade, velja še vedno stari. Potočnik odgovarja, da v trenutku, ko je bil oddan novi statut (kar pa je 
bilo potrebno storiti v 30 dneh), so se postopki nepovratno sprožili. Maružin je prebral 67. člen 
statuta. Andrej Hudnik je pripomnil, da je zakon o društvih jasen. Potočnik: Kregar je upravičeno 
dobil podaljšanje roka. Občni zbor je z 2/3 večino sprejel novi statut. Maružin: (ponovno prebral 67. 
člen statuta) statut se uporablja šele, ko ga sprejme državni organ. Kregar: norme in zakoni so za 
Slovence predpisani in veljajo tudi zame, če ne pridemo do veljavnega statuta, ki je sprejemljiv za  
večino članstva,  potem dajmo zvezo ukinit.  Sancin:  nihče  ne postavlja  pod vprašaj  legitimnost 
občnih zborov, če pa ni izpeljano do konca, se stvar podre. Potočnik: občni zbor je Domžalah je 
legitimno sprejel novi statut, danes pa glasujemo o tem ali je ali ni prav, da je naš statut v skladu z  
zakonom. Prava pot bi bila le, da se skliče nov OZ, sprejmete popolnoma nov statut in potem bo vse 



o.k.. Ko boste glasovali,  vas prosim, da gre razprava po pravni poti in veljavni zakonodaji RS. 
Danes sprejemamo dopolnitve statutu sprejetega na prejšnjem občnem zboru v Domžalah. Maružin: 
danes glasujemo o dopolnitvah, ki so del tega statuta, zato je dnevni red potrjen. Franjo Drole: na 
društva popravkov, ki so vneseni v čistopis nismo dobili, zato ne vemo o čem glasujemo. Jordan 
Guštin:  statutarna  komisija  naj  pove  vse,  naj  se  argumenti  konkretno  povedo.  Aleš  Orešar  je 
predlagal,  naj  se  gre  od  člena  do  člena  (v  čem je  razlika  in  kje  se  moramo  prilagoditi  novi 
zakonodaji). Potočnik: v Domžalah se je bral statut od člena do člena in pripombe so se takrat tudi  
sprejemale. Drole: prosil sem za čistopis, ki ga ni bilo. Rajko Slapnik: v Domžalah se je glasovalo  
na podlagi  čistopisa, ki smo ga dobili. Danes smo tu zato, ker vemo, kaj je dobro za nas. Glejmo 
širše,  stopimo  skupaj  in  iz  tega  nekaj  naredimo.  Maružin  vpraša  katera  društva  niso  prejela 
čistopisa. Drole: JD Rakek ni dobilo čistopisa s popravki iz upravne enote. Potočnik: večkrat je bil 
posredovan statut z delovno številko 07, nas, člane statutarne komisije ni nihče konkretno prosil za 
izvod.  Maružin:  lahko  sklepamo,  da  vsaj  dve  prisotni  društvi  nista  prejeli  uskladitve  februarja 
sprejetega statuta JZS. Guštin: naše jamarsko društvo bo preverilo, kaj je dobilo. Rukše: kaj je za 
vas pošta, ali mora biti priporočena, mi smo dobili po elektronski pošti. Guštin: dobili smo vabilo 
brez prilog in od upravne enote, da je dovoljeno podaljšanje. Maružin: drugih prilog ni bilo. Besedo 
dajem društvom. Sancin: če je pošta prišla ali ne, ni pomembno, nismo glasovali zato, ker se nismo 
v celoti strinjali niti vsebinsko, niti se stvar ni začela tako kot smo si mi zamišljali. Marko Erker: Ali 
se je statutarna komisija vprašala zakaj je bilo treba delat dodatne spremembe, ali v vodstvu ali v 
tipih članstva, zakaj je prišlo noter nekaj, kar ni prišlo kot predlog iz društev. Kregar: če so člani  
predsedstva štirje člani društva, ki ni član zveze, se postavi vprašanje ali so bile sprejete odločitve 
torej sploh legitimne. Zato je jasno, zakaj so bile potrebne nekatere spremembe. Želim si, da bi 
zveza ostala. Sem pa kot predsednik odgovorna oseba in ko bomo videli kaj bomo ali ne danes 
sprejeli,  ...  Svobodno  voljo  imate  kaj  boste  naredili,  meni  osebno  je  vseeno,  me  pa  skrbi  za 
jamarsko zvezo in sem kot predsednik dolžan preprečiti ekscese za naprej. Povejte ali ste za to, da 
naš temeljni akt uskladimo v roku, ki je sprejemljiv, ali pa grem na upravno enoto in naredim, kar je 
potrebno. Guštin: dvakrat je bilo rečeno, da si Jordan ni upal podpisati pogodb za JZS in prosi, da se 
preveri pri Jordanu, bivšem predsedniku JZS. Drole: JD Rakek je plačalo dve vrsti članarin, eno 
izobraževalni  službi  JZS,  prosim  za  razlago.  Hudnik:  na  tem  OZ  ne  bi  o  tem,  to  je  stvar  
operativnega  dela  predsedstva  JZS,  se  bo  na  predsedstvu  o  tem odločalo  v  prihodnje.  Guštin: 
mnenja smo, da je sedanji statut (tisti, ki ima žig) rezultat napornega dela... PRILOGA; glasovali 
bomo proti,  podpore  članic  za  spremembe  že  v  štartu  ni  bilo.  Maružin  je  podal  komentar  na 
obveščanje  članic  in  da  je  živahna  razprava  dejansko  potekala  preko  jamarske  liste,  ki  je 
funkcionirala  skozi  celotno  obdobje.  Kregar:  vsi  ste  dobil  dokument  (vabilo  in  dopis  upravne 
enote),  temeljni  akt  in  predlog statuta,  mi  smo dolžni  dokument  predložiti  upravni  enoti,  vi  v 
društvih pa pravite, da ne. Vprašanje je ali izpeljemo ali pa obvestim upravno enoto, da …Maružin;  
bodite  specifični  o  katerih  društvih  govorite,  ki  zagovarjajo  ali  nasprotujejo.  Guštin:  očitno  ni 
velikega interesa za spremembe, saj je bila udeležba na IOZ zelo majhna, in to bi moralo biti signal 
predsedniku, da se spremembe ne bi uvedlo. Slišal sem, da je manj kot polovica društev podpirala 
spremembe. Potočnik: v Domžalah je bilo vse storjeno v skladu s statutom in to, Jordan, da je bila 
slaba polovica... Guštin: povedal sem svoje mnenje, pod to se lahko podpišem, povedal sem, ker 
vztrajam na tem, da je bila manj kot polovica društev za podporo statutu. Rajko Slapnik: ne vem, 
kaj  so  posamezna društva  mislila,  tistih  ki  ni  bilo...Hudnik:  ne  izkoriščajmo glasov na  občnih 
zborih, ne projicirajmo stvari, nadzorni odbor je opozarjal na stvari... Bernard Štiglic: bili so pozivi 
o nujnosti sprememb statuta, ni bilo nikakršnih predlogov, ne moreš spreminjat statuta iz nič, dolgo 
se že o tem govori, vsak je imel možnost dati pripombe, danes se o tem blefira: moje društvo bo 
statut podprlo, vem, da statut ni idealen in bodo potrebni popravki, bo pa nekje potrebno začeti. ?
Toni Pavlovski (DZRJ Bled): sem nov med vami, če bi dali pred nas stari ali novi statut, nobeden ne 
bi bil tako zelo napačen, Zato se je ustanovila statutarna komisija, ne vidim smisla, da bi zvezo 
tiščali v prepad, zdi se mi, da imate med sabo ene zamere, kar me ne briga. Briga me samo društvo, 
ki je v zvezi in želim, da društvo deluje in kot predsednik odgovarjam za društvo tudi s svojim 
lastnim imetjem. Danes moramo narediti, da bo stvar tekla naprej in bo zveza tekla dalje in bomo 



potem lahko pristopili na zvezo in usklajevali statut naprej. Zato, da bo Zveza tekla naprej, bomo 
statut podprli. Mečemo si polena pod noge, raje si pomagamo, ne vidim, kaj je v tem statutu tako 
zelo narobe, da ne bi mogla stvar teči dalje., pojdimo s časom naprej. Rukše: naše društvo statut  
podpira,  naj  pa  se  peljejo  takšne  spremembe  naprej,  da  bi  se  zadeva  čimbolj  prilagodila  nam 
jamarjev. Čuk: strinjam se s predstavnikom iz Bleda. Ne smemo si dovoliti, da bi obstali, zato smo 
se odločili, da naš klub statut podpre, seveda pa ga bo potrebno v bodoče še popravljati. Remškar:  
nas moti samo to, da ima predsednik JZS skoraj vso oblast, glavni problem pa je v tem, da ni ljudi,  
ki bi bili pripravljeni delati, nekaj jih je že odšlo, zato smo mi proti. Orešar: po OZ v Domžalah so 
vsi spraševali kaj se je zgodilo, sem jim odgovoril da enostavno ne vem, ker so se kregali. Mi na 
kataster ne bomo več pošiljali, pač pa kopijo zapisnikov poslali na Inštitut, original bomo obdržali. 
Glasovanja se bom vzdržal. Erker: če ne izglasujemo in ne sprejmemo statuta in, da ne bomo kot  
zveza v neskladju z zakoni, da pa se starega popravi toliko, da ne bo v neskladju z zakoni. To bi  
rešilo JZS. Verjamem,da je statutarna komisija dobila toliko izkušenj, da te popravke pripravi hitro, 
nam jih v določen času dostavi, pri vsakem členu doda razlago, do roka skličemo še en sestanek, 
potrdimo,  oddamo in  nismo v  neskladju z  zakonom.  Potem pa gremo počasi  naprej.  Odpremo 
debato na jamarski listi, razložimo zakaj in če se nihče ne bo oglasil, se pač ne bo. Maružin je še 
povzel Erkerja. Dane Holcar: nov, popravljen statut nam je všeč, ker se bolj približa jamarjem in ga 
podpiramo. Potočnik: podpiramo statut, podpiram predlog kolega, vendar pojdimo po pravilni poti. 
Skličemo nov IOZ in sprejmimo kateri koli nov predlog. Maružin: zapiram razpravo. Ob devetih bo 
prevzem glasovnic in izvedba glasovanja.

Točka 5
Glasovalo se je o spremembah statuta JZS zaradi uskladitve z veljavno zakonodajo.

Rezultat glasovanja:
Glasovalo 25 članov
ZA je bilo 16 članov
PROTI: 7 članov
VZDRŽANI: 1 član
NEVELJAVNA 1 glasovnica.
Glasovanje je potekalo v skladu s pravili.
Predlog sprememb statuta JZS ni bil sprejet.

Točka 6
Zaključna beseda predsednika JZS: Kot odgovorna oseba moram stvari rešiti v skladu z zakonodajo. 
Nadzorni odbor je pregledal kdo je plačal članarino, zato prosim da se pregleda kdo od prisotnih je 
članarino poravnal.
Glede zapisnikov: zapisnike delajo posamezniki, zato so to avtorska dela. To stvar bo treba narediti 
čisto. Pripraviti bo treba obrazce, da bo zapisnike lahko uporabljalo tudi društvo. Tudi na zvezi 
moramo imeti pravico uporabljati te dokumente.

Zaključeno ob 21:30 h.

predsednik: Mitja Maružin zapisala: Vlasta Curhalek

_____________________ _____________________

overovitelja zapisnika : 

Brane Čuk Mihael Rukše 

____________________ _____________________


