JAMARSKA ZVEZA SLOVENIJE
Lepi pot 6
SI - 1000 Ljubljana
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Št. zapisnika: 10/2017
Ljubljana, 6. 2. 2017
Zapisnik 10. redne seje predsedstva JZS
Seja se je začela ob 18:00 v prostorih Katastra jam.
Prisotni
Robert Anžič, Igor Benko, Marko Erker, Bojan Jereb, Aleš Lajovic, Maks Merela, Matej
Mihailovski, Maks Petrič, Bernard Štiglic, Jure Tičar, Walter Zakrajšek, Zdenka Žitko
Nadzorni odbor: Miha Čekada
Gostje: Lea Pavrič, Maja Potočnik
Dnevni red
1. Sprejem dnevnega reda
2. Pogovor z odvetnico v zvezi s tožbo članice JRS
3. Komisija za nagrade
4. Občni zbor
5. Potrditev zapisnika 9. seje predsedstva
6. Poročila in realizacija sklepov
6.1. Predsednik
6.2. Poročilo tajnice/pregled pošte
6.3. Poročilo blagajnika
6.4. Poročila vodje katastra
6.5. Poročila vodje JRS
6.6. Poročilo službe za varstvo jam
6.7. Poročilo službe za izobraževanje
6.8. Poročilo tehnične komisije
6.9. Služba za jamsko in tehnično potapljanje
6.10.Člani predsedstva
7. Nadzorni odbor
8. Razno
Ad. 1
Popravljen dnevni red je soglasno sprejet.
Ad. 2
Odvetnica Maja Potočnik iz odvetniške pisarne Potočnik in Prebil odvetniška družba je predsedstvo
seznanila z dejstvi glede tožbe članice JRS.
Ad. 3
Komisiji za nagrade se da še 7 dni časa za odločanje o podeljenih priznanjih. Predsedstvo ima v
ponedeljek 13. 2. korespondenčno sejo, kjer bomo potrdili odločitev.

Sestava komisije za priznanja se je po sestanku predsednikov društev spremenila, zato jo moramo
ponovno odobriti.
Sklep 36/2017: Predsedstvo imenuje komisijo za priznanja JZS v sestavi Silvo Ramšak, predsednik, in
Katarina Kotnik, Maks Petrič, Bogomir Remškar, Peter Svete, člani.
Ad. 4
Na občni zbor JZS smo vabljeni že v petek, bolj oddaljeni bodo lahko prespali tudi še do nedelje. Za
hrano in kulturni program se je organizator s predsednikom že dogovoril. Prostor je primeren tudi za
večjo družbo.
Naslednja seja predsedstva mora biti pred v marcu načrtovanim datumom, da bomo še ujeli rok za
pošiljanje vabil. Do te seje morajo biti pripravljena in oddana poročila vseh služb, ki so jih dolžna
oddati. Naslednja seja bo tako 27. 2. 2017.
Ad. 5
Sklep 37/2017: Predsedstvo sprejema zapisnik 9. seje.
Ad. 6
Predsednik:
Novi žigi so narejeni in predani v uporabo. S tem stari žigi prenehajo veljati.
Nova administratorka s krajšim delovnim časom dela na Agenciji za razvoj, 5 ur/teden bi delala tudi
na JZS.
Dokumentacija za prostore v Bovcu je bila poslana, na Občini Bovec so potrdili prejem. Prostori bodo
tudi kmalu na voljo.
Z žičnicami na Kaninu se bo predsednik še nekoliko pogovoril glede morebitnih popustov za prevoze
jamarjev.
Lea Pavrič, članica ŠJK Podlasica Topolšica, je predstavila opcije za zavarovanje. Pripravili bomo dve
možnosti zavarovanja, cenejšo in dražjo. Oba tipa zavarovanja bi veljala za jamarsko aktivnost,
vključno s potjo do in od jame in tudi za tujino. Člani bi znesek nakazali na JZS skupaj s spiskom oseb,
njihovimi potrebnimi podatki in tipi zavarovanja.
Tajnica:
Urejanje dokumentacije poteka brez večjih problemov.
Obiskala je dogodek zavoda LIFE v Postojni, kjer so predavali o pripravi in izvajanju projektov.
Blagajnik:
Stanje računa: 61.205,66 €. Uprava za zaščito in reševanje je že nakazala 1. obrok, 25.000,00 €.
Računovodkinjo bo vprašal kako bomo uredili plačila zavarovanj.
Ima veliko problemov s članarinami, refundacijami ipd. in jih sproti rešuje.
Kataster:
Vodja katastra je sodeloval v uspešni množični iskalni akciji podatkov o Mijavčevem breznu.
Pri pripravi katastra vodnih jam sodeluje s Službo za jamsko in tehnično potapljanje.
O katastru je predaval na potrjevanju statusov inštruktorjev JZS.

Sklep 38/2017: Predsedstvo potrjuje Alenko Jelen in Leo Pavrič kot pomočnici vodje katastra.
Novi pomočnici vodje katastra bosta imeli dolžnost pomagati pri urejanju katastrskega gradiva in
pravico do povračila kilometrine za prihod do prostorov katastra.
JRS:
Tehnični zbor je končan. Patruljni tek tudi uspešno končan (3. mesto moške ekipe, 1. mesto ženske).
Centri so začeli s kondiciranji, inventure so končane. Garaža RC NM bo v kratkem prevzeta. Do konca
februarja bo upravi treba predložiti poročilo za leto 2016. Sledi helikoptersko usposabljanje.
Italijani vabijo k sodelovanju na novem projektu, podobnem EU Proteusu.
Varstvo jam:
Za jamarja je skupaj z ZRSVN in Biološko fakulteto pripravil članek za Jamarja. Z onesnaženimi jamami
se bo vsaj nekaj časa ukvarjal tudi profesionalno. Zaradi potrebe po večji prisotnosti na katastru bo
dobil ključ katastra.
V pripravi je poročilo društva v javnem interesu.
Izobraževalna služba:
28. 1. je vodja organiziral potrjevanje statusa inštruktorjev, katerega se je udeležilo 21 prijavljenih.
Poleg diskusije o tehniki so udeleženci poslušali 2 predavanji – o katastru in prvi pomoči. Inštruktorji
so bili zadovoljni.
Skupaj z zdravniki JRS se pripravlja skripto za prvo pomoč. Nekaj jamarjev je tudi že izkazalo interes za
postati inštruktor.
Varnostno tehnična služba:
Ni poročila.
Služba za jamsko in tehnično potapljanje:
Potapljali so se z Madžari in Srbi v Srbiji. Razmišljajo o Evropski ali Balkanski zvezi jamskih
potapljačev. Tudi JZS je izkazala interes.
Tabor in občni zbor BSU bo letos konec avgusta v Grčiji. Maksu Petriču se odobri in plača udeležbo.
Knjižničar prosi tajnico, da redno dostavlja gradivo za knjižnico. Naročeno gradivo pa je plačano.
Izid revije Jamar poteka po načrtih.
Pogovorili smo se tudi o inventuri. Prejšnji za to zadolženi o dogajanju v zvezi z inventuro ni
obveščen, trenutni odgovorni pa ni podal kakega konkretnega poročila. Predsednik se bo pogovoril z
njim.
Ad. 7
Veliko društev ne plačuje članarine. Nekatera so morda medtem tudi že ukinjena. Kaj bomo storili z
njimi? Blagajnik bo pripravil seznam društev, ki že več let niso plačala članarine, jim poslal opomin, na
naslednji seji pa glasujemo o njihovi morebitni izključitvi iz zveze.

Ad. 8
Ni bilo razprave.
Seja je bila zaključena ob 21:20.
Zapisal: Marko Erker

