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Št. zapisnika: 19/2017
Ljubljana, 2. 10. 2017

Zapisnik 19. redne seje predsedstva JZS

Seja se je začela ob 18:15 v prostorih Katastra jam.

Prisotni
Igor Benko, Marko Erker, Bojan Jereb, Aleš Lajovic, Maks Petrič, Miha Staut, Bernard Štiglic,

Walter Zakrajšek, Zdenka Žitko
Maks Merela je prišel ob 20:00.
Nadzorni odbor: Robert Rehar, Miha Čekada
Strokovna sodelavka: Lea Pavrič

Dnevni red
1. Sprejem dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika 18. 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
Zapisnik 18. seje je soglasno sprejet.

Sklep 55/2017: Predsedstvo sprejema zapisnik 18. seje.

Ad. 3
Predsednik:
Prostore na Letališki bo zase potrebovala Občina Ljubljana, tako da jih za nas še ne bo. Poskusili nam
bodo urediti druge.

http://www.jamarska-zveza.si/
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Tudi Ministrstvo za obrambo se zanima za kataster umetnih jam, če bo ta res zaživel. Predsednik se o
sodelovanju pogovarja z Goranom Schmidtom, ki že dlje časa zbira podatke o starih rudnikih. Aleš
Lajovic bo pri njem in Davorinu Preisingerju preveril, če bi bila zainteresirana za kaj več kot pogovore.
Sledila je debata o tej temi.
Pogovarjali smo se tudi o morebitni spremembi statuta in poslovnika občnega zbora. Če ne drugega,
je potrebno vsaj vključiti novi dve službi, ki smo ju dodali v zadnjih letih.

Tajnica:
JSPD Tolmin je zainteresirana za preostanek ležalnih pen, ki jih nismo porabili za opremo prostorov v
Bovcu. 5 jih gre v bivak na Kaninu, tako da jih 5 lahko odstopimo njim. Predsedstvo se s tem strinja.
Ogledali smo si eno od Italijanskih luči.

Blagajnik:
Stanje: 75.412,71 €
Novo zaposlena je dobila prvo plačo: neto 272,65 €, bruto smo plačali 406,35 €.
DDV od sredstev, prejetih od IZRK, je plačan in je znašal nekaj čez 6.800 €.

Kataster:
Vodja katastra društva, ki niso poslala vrednotenja obvesti, da so rok zamudila. Sredstva za preteklo
leto so porabljena.
Predsedstvo porabi nekoliko več sredstev, tako da se za to postavko nameni nekoliko več. Prav tako
za društva.
Predsednik se bo pozanimal, če bi se dalo dobiti kaj sredstev za skeniranje našega gradiva.
Predsedstvo se soglasno strinja s predlagano delitvijo sredstev.

Sklep  56/2017: Sredstva  z  IZRK  se  delijo  tako:  5.000  €  predsedstvu  JZS,  15.000  €  društvom  za
vrednotenje 2016, ostanek Katastru. Vodja Katastra izvede vrednotenje.

Karte za Planinsko zvezo Slovenije lepo napredujejo. Za Notranjsko in Snežnik je Miha Čekada ob
pomoči Aleša Lajovica in lokalnih jamarjev bolj kot ne končal zbiranje podatkov. Tudi za vojaško karto
okolice Počka je lokacije že oddal.

JRS:
Septembra je bilo nekaj manj aktivnosti: srečanje rudarskih reševalnih služb z vajo, Otroški bazar,
mednarodni trening reševanja iz jam CRT 2017, RC NM je svečano prevzel novo vozilo, na Kaninu v
Italiji je bila mednarodna reševalna vaja. Nekaj članov je trenutno v Bolgariji na srečanju zveze ECRA.
Člani so bili na nekaj izobraževanjih na Igu.
Za CSAR še  vedno nismo dobili  pogodbe iz  Bruslja.  Tam namreč ocenjujejo,  da  stroški  enote ne
morejo biti tolikšni kot so obljubljali prej.

Varstvo jam:
Vodja službe je poslal poročilo: Posebnih aktivnosti v preteklem obdobju ni bilo razen spremljanja
onesnaženosti  jam  ter  aktivnosti  povezanih  z  ogledom  jam  zaradi  izlova  hroščev.  Je  pa  znotraj
doktorske naloge o onesnaženih jamah v Sloveniji dozorela ideja o pregledu najbolj onesnaženih jam
znotraj  vodovarstvenih  in  zaščitenih  območij.  Projekt  bi  nagrajeval  jamarje  za  njihove  zapisnike



podobno  kot  projekt  H-zapisniki,  financiranje  pa  bi  skomunicirali  z  MOP-om.  Bi  v  nadaljevanju
predstavil podrobnejši potek aktivnosti.

Izobraževalna služba:
Ni bilo aktivnosti.

Varnostno tehnična služba:
Ni bilo posebnih aktivnosti.

Služba za jamsko in tehnično potapljanje:
Ni poročila.

Člani predsedstva:
Maks Petrič je bil na skupščini BSU-ja. Slovenska udeležba je bila številčna – 32 jamarjev. Naslednje
srečanje bo v Romuniji. Iščejo nove članice, a trenutno še ni primernih.

Aleš Lajovic je predlagal, da bi bil ključ od arhiva JZS v katastru.

Maks Petrič predlaga, da bi inventurni popis opravila (tudi) Lea Pavrič. Predsedstvo se s tem strinja.

Sklep 57/2017: Predsedstvo imenuje inventurno komisijo JZS v sestavi Robert Miklavčič, predsednik,
in Lea Pavrič, Maks Petrič, člana.

Ad. 4
Brez pripomb.

Ad. 5
Predsedstvo se je seznanilo s potekom v zadevi tožbe članice JRS.

Seja je bila zaključena ob 21:45.

Zapisal: Marko Erker
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