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Št. zapisnika: 2/2016
Ljubljana, 9. 5. 2016
Zapisnik 2. redne seje predsedstva JZS
Seja se je začela ob 18:15 v prostorih Katastra jam.
Prisotni
Robert Anžič, Igor Benko, Marko Erker, Bojan Jereb, Aleš Lajovic, Maks Merela, Robert
Miklavčič, Maks Petrič, Bernard Štiglic, Jure Tičar, Marko Zakrajšek, Zdenka Žitko
Nadzorni odbor: Miha Čekada, Sašo Finžgar, Robert Rehar
Dnevni red
1. Sprejem dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika zadnje seje predsedstva
3. Poročila in realizacija sklepov
3.1. Predsednik
3.2. Poročilo tajnice/pregled pošte
3.3. Poročilo blagajnika
3.4. Poročila vodje katastra
3.5. Poročila vodje JRS
3.6. Poročilo službe za varstvo jam
3.7. Poročilo službe za izobraževanje
3.8. Poročilo tehnične komisije
3.9. Člani predsedstva
4. Nadzorni odbor
5. Razno
Ad. 1
Dnevni red je potrjen.
Ad. 2
Sklep 9/2016: Predsedstvo sprejema zapisnik 1. seje.
Ad. 3
Predsednik:
Predsednik se je pozanimal glede cene mobilne telefonije in interneta in ugotovil, da je edina
prednost prehoda k drugemu operaterju možnost inštalacije alarma. Aneksov pri trenutnih
operaterjih ni.
Po preklopu k novemu operaterju se inštalira tudi alarm pri varnostni službi. To bo uredil Matej
Mihailovski.
Sklep 10/2016: Internetni priključek se preseli na SiOL.

Realizacijo sklepa 5/2016 bo prevzel Robert Anžič. Zbral bo par ponudb in izbral ugodnejšo t.j.
primernejšo. Poleg majic se pripravi še kakšne flise/windstopperje. Naroči se jih lahko še za
pomočnike služb oz. komisij in aktivne inštruktorje JZS.
Na osnutek razpisa za poslovnega sekretarja ni bilo pripomb. Ustanoviti je potrebno komisijo za izbor.
Sklep 11/2016: Komisijo za izbor poslovnega sekretarja bodo sestavljali Igor Benko, Bernard Štiglic in
Walter Zakrajšek. Nadzor bo vršil Miha Čekada.
Predstavniki JZS in JRS so bili na obisku na URSZR. Pogovarjali so se o prostorih za JRS in JZS. V Kranju
ni možnosti, bodo pa našli rešitev do konca leta. Pomagali bi tudi pri zavarovanju jamarjev. Zdenka
Žitko se je na to temo že pogovorila z Italijani, a se Slovenci tam trenutno ne moremo zavarovati.
URSZR je zainteresirana tudi za reševanje iz rudnikov.
Na naslednji seji bodo Robert Anžič, Igor Benko in Zdenka Žitko poročali o spoznanjih glede
zavarovanj.
1. junija bo sestanek predsednikov društev, tam bi se morali predsedniki izjasniti glede zavarovanja.
Predsednik bi želel pripravit državno odprto prvenstvo v žimarjenju, ta šport bi poskusil registrirat pri
olimpijskem komiteju. Tudi to bi predstavil na sestanku predsednikov. Sledil bi pogovor o razpisih na
različnih ravneh. Točka bi bile novosti v katastru in izobraževalni službi. Služba za varstvo jam bi
predstavila pregled stanja jam v Beli krajini.
Zanimiva bi bila tudi uvedba katastra umetnih jam. Za to in reševanje bi se dalo prijaviti na razpis
ECHO.
Sklep 12/2016: Sopodpisnik JZS bo Matej Mihailovski. Dobil bo četrti žig.
Sklep 13/2016: Blagajnik dobi pravico podpisovati račune, ki jih izdaja JZS.
Sklep 14/2016: Za dvig pošte se pooblasti Aleša Lajovca in Mateja Mihailovskega.
Tajnica:
Za 1. 6. bo poskusila rezervirati dvorano v ICZR Ig, rezervna lokacija bo v Kranju.
JZS bi konec septembra ponovno organizirala srečanje slovenskih jamarjev. Za to se nameni do
2000 €. Idejo se predstavi na srečanju predsednikov.
Blagajnik:
Stanje na današnji dan je 114.777,05 €. IZRK je plačal prvi račun, JZS pa je plačal nekaj nabave JRS,
stroške občnega zbora, revije Jamar in nekaj manjših zadev. Z računi zavarovalnice ne prihajajo
zavarovalne police. Te mora Matej Mihailovski poskenirati in poslati tajnici in blagajniku.
Kataster:
Marussig je prinesel/podaril značko iz pleksi stekla z znakom JZS.
Miha Čekada je pripravil predavanje o izpolnjevanju zapisnikov, katerega so se udeležili štirje
slušatelji.

JRS:
Minerci so se udeležili usposabljanja minerske ekipe na Hrvaškem in usposabljanja Speleo Trauma
Care v Italiji. Člani JRS so si ogledali Polhovo jamo. Sodelovali so na vaji CZ Brežice, iskalni vaji GRS
Bohinj. Zgodila se je mednarodna reševalna vaja v Beli griži 1. Medijsko je bila dobro pokrita. Tudi
CRT-W je uspešno zaključen. Po reševalnih centrih so kondicirali. Trenutno se dogaja Proteus JRS (3
za pripravnika, 4 za reševalca), ekipa prve pomoči pa pridno trenira.
Varstvo jam:
Z MORS je v kontaktu glede lokacij jam pod Stegovnikom, ki bi bile primerne za bivak. Čaka ga še
Dleskovška planota.
Končano je zbiranje podatkov o onesnaženih jamah v Beli krajini.
Izobraževalna služba:
Aprila je organiziral sestanek aktivnih inštruktorjev, opravil je primopredajo opreme, potrebuje pa še
nekaj nove opreme: nabijalni kompleti, svedrovci in fiksi, rinke, vrvi,... Nekaj te opreme bo poskusil
dobiti pri JRS.
Na naslednji sestanek bi želel priti tudi predsednik JZS.
Tehnična komisija:
Ni poročila.
Ad. 4
BSU in FSE potrebujejo predstavnika Slovenije.
Sklep 15/2016: Delegat v FSE ostane Matej Mihailovski. Namestnik bo Maks Merela.
Sklep 16/2016: Delegat v BSU postane Igor Benko, njegov namestnik pa Maks Petrič.
Pri Naših jamah še vedno ni napredka. Maks Merela bo govoril z Mihaelom Brenčičem.
Ad. 5
Silvo Ramšak bi ostal v komisiji za priznanja pod pogojem, da komisija dobi še nekaj članov. Tudi to bi
bila točka za sestanek predsednikov društev.
Sklep 17/2016: Stare številke Jamarja se prodaja po 3,50 €.
Predsednik JZS bo Igorja Potočnika klical in mu naročil, da izobraževalni službi nemudoma preda vso
do sedaj zbrano gradivo za knjigo.
Seja je bila zaključena ob 20:40.
Zapisal: Marko Erker

