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Št. zapisnika: 9/2017
Ljubljana, 9. 1. 2017
Zapisnik 9. redne seje predsedstva JZS
Seja se je začela ob 18:30 v prostorih Katastra jam.
Prisotni
Robert Anžič, Igor Benko, Marko Erker, Bojan Jereb, Aleš Lajovic, Maks Merela, Miha Staut,
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 8. 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. Služba za jamsko in tehnično potapljanje
3.10.Člani predsedstva
4. Nadzorni odbor
5. Razno
Ad. 1
Dnevni red je potrjen.
Ad. 2
Sklep 33/2017: Predsedstvo sprejema zapisnik 8. seje.
Ad. 3
Predsednik:
Vetrovke in majice so bile razdeljene vsem članom predsedstva in pomočnikom služb. Čakajo še na
urednike revij in knjižničarja.
Predsednik je povedal, da je bil na sestanku v zvezi s tožbo članice JRS in da se dogovarja za sestanek
s pravno službo Uprave za zaščito in reševanje.

V Bovcu ima JZS možnost dobiti prostor, ki bi ga lahko opremili za reševanja in za možnost spanja
pred ali po akciji. Tajnica je prebrala dopis, v katerem JZS prosi za odobritev prostorov. S Sončnim
Kaninom bi se dogovorili za sestanek glede možnosti subvencioniranih kart za žičnico.
Kataster in knjižnico si predsednik želi preseliti na primernejšo lokacijo. Z MOL je že govoril o
možnostih. Tajnica bo pripravila prošnjo za primeren prostor.
Predsedniku predsedstvo daje nalogo nadaljevati s procesom najema poslovne administratorke.
Zamejci bi želeli, da bi se v njihovi bližini organiziralo izpite. Letos imajo možnost za organizacijo
društvenih izpitov, ker sta roka za državne že dogovorjena.
Italijani imajo pripravljene standardne tablice za označevanje jam – okrogle, z naknadno vklesano
številko, okoli tablice pa je še odsevno ploščico, da je ta bolje vidna.
Občni zbor bo 18. 3. 2017 v Veliki Nedelji.
Predsednik je predlagal, da bi se jamarje, ki veliko delajo v globokih jamah, sponzoriralo s kakim
kosom opreme. Pravičen ključ si morajo izmisliti jamarji sami in ga predlagati predsedstvu.
Kot rezultat testiranja popkovin, ki ga je izvedel vodja varnostno tehnične službe, predlaga tudi, da bi
se društvom razdelilo nekaj popkovin in tako prispevalo k varnejšemu obiskovanju jam.
Tajnica:
V pripravi je nekaj prošenj, sicer delo poteka brez posebnosti.
Blagajnik:
Stanje 9. 1. 2017 je 43.013,14 €.
Od Uprave za zaščito in reševanje smo decembra dobili dodatnih 10.000,00 € za ureditev skladišča
JRS v NM.
Članarino za 2016 je plačalo le 23 društev. Pričakuje še nekaj plačil za nazaj pred občnim zborom.
Kataster:
Ponudbe za študentsko delo vodja katastra še ni objavil, ker sta se za pomoč javili Lea Pavrič iz ŠJKP
Topolšica in Alenka Jelen iz JKČG Prebold.
Predlog Mihe Čekade glede označevanja jam je bil pregledan in dopolnjen, nekaj dopolnitev še čaka.
Baza 2016b je v pripravi. Računalnik je kupljen, sestavljen in skoraj pripravljen na uporabo.
JSPD Tolmin ja pravkar poslal dokumentacijo, ki Sistem Migovec podaljšuje na 37,2 km.
JRS:
Aneks k pogodbi za prvi obrok je bil podpisan decembra, nakazilo bo v januarju. Inventure so bile
zaključene prejšnji teden.
Obiskal nas je inšpektor Uprave za zaščito in reševanje. Predlagal je, da se pripravi mapo z vsebino, ki
njega zanima, sicer pa ni našel pomanjkljivosti.
Predsednik se je pozanimal glede morebitne uvedbe zdravniških pregledov in njihove cene za
reševalce.

Sklep 34/2017: Predsedstvo sprejema plan aktivnosti JRS za leto 2017.
Varstvo jam:
V pripravi sta 2 članka za Jamarja, ostalih aktivnosti pa ni bilo. V načrtu ima pregled celotnega
katastra glede onesnaženih jam.
Izobraževalna služba:
Sklep 35/2017: Predsedstvo sprejema planirana roka izpitov za leto 2017: 17. 6. v Novem mestu in 2.
9. v Škofji Loki.
Administrator spletne strani je roka že objavil na spletni strani zveze.
V planu je potrjevanje statusa inštruktorjev. Potrebno bo urediti zavarovanje inštruktorjev za to
srečanje.
Varnostno tehnična služba:
Zbral in preizkusil je popkovine, morda bo pripravil še poročilo za spletno stran. Udeležil se je
predstavitve organizacije reševanj v Italijanski CNSAS.
Služba za jamsko in tehnično potapljanje:
Trem Madžarom pomagal z dokumentacijo USJD, z nekaj Balkanci gre v Krupajo in Vrelo Mlave.
Inventura je spet problem. Iztok Trček pravi, da poleg katastrove ni dobil še nobene dobavnice ali
računa za 2016.
Ad. 4
Brez dodatnih komentarjev.
Ad. 5
Za znake CZ bo JRS predlagala 4 člane JRS. Predlagali bomo tudi dodaten znak za enkratni dogodek.
Za ICS 2017 sta člana vodstva JRS poslala povzetek, do konca januarja pripravljata pa celoten članek.
Tudi kotizacijo bi bilo treba plačati do konca januarja.
Robert Rehar: Igor Zakotnik s TNP sporoča, da bo prošnja za postavitev bivaka na Rombonu
odobrena. Pogoji so, da bo zaklenjen, z oskrbnikom in uporabljen izključno za jamarje (njihove
raziskave in reševanja). Možnost je, da bi jeseni že stal. Dobiti moramo še natančnejša navodila glede
publicitete.
Alarm je montiran, sprogramiran in priklopljen na centralo. V uporabo stopi takoj, ko dostopno kodo
dobijo vsi, ki so upravičeni do nje.
Na usposabljanje reševanja v Italiji gresta Miha Staut in Marjan Vilhar, kandidati, predlagani z
Italijanske strani, so še Matic Di Batista, Robert Rehar, Grega Maffi, Andrej Fratnik, Matjaž Božič.

Seja je bila zaključena ob 21:30.
Zapisal: Marko Erker

