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Št. zapisnika: 22/2017
Ljubljana, 6. 11. 2017
Zapisnik 22. redne seje predsedstva JZS
Seja se je začela ob 18:20 v prostorih Katastra jam.
Prisotni
Robert Anžič, Igor Benko, Marko Erker, Maks Merela, Matej Mihailovski, Robert Miklavčič,
Miha Staut, Bernard Štiglic, Jure Tičar, Marko Zakrajšek, Walter Zakrajšek, Zdenka Žitko
Ob 18:55 je prišel Aleš Lajovic.
Nadzorni odbor: Miha Čekada, Robert Rehar
Strokovna sodelavka: Lea Pavrič
Gostje: Zdravko Bučar, Vanja Janežič
Dnevni red
1. Sprejem dnevnega reda
2. Potrditev zapisnikov 16., 19., 20. in 21. seje predsedstva
3. Predstavitev programa KATJA
4. Poročilo strokovne sodelavke Lee Pavrič
5. Poročila in realizacija sklepov
5.1. Predsednik
5.2. Poročilo tajnice/pregled pošte
5.3. Poročilo blagajnika
5.4. Poročila vodje katastra
5.5. Poročila vodje JRS
5.6. Poročilo službe za varstvo jam
5.7. Poročilo službe za izobraževanje
5.8. Poročilo tehnične komisije
5.9. Služba za jamsko in tehnično potapljanje
5.10.Člani predsedstva
6. Nadzorni odbor
7. Razno
Ad. 1
Gosta sta prišla predstaviti skupino programov za vzdrževanje katastra jam JK Novo mesto.
Nekoliko popravljen dnevni red je potrjen.
Ad. 2
Zapisniki 16., 19., 20. in 21. seje so soglasno sprejeti.
Sklep 60/2017: Predsedstvo sprejema zapisnike 16., 19., 20. in 21. seje.
Ad. 3

Gosta sta predstavila skupino programov za vzdrževanje katastra jam, imenovano KATJA, kot jih
uporabljajo v JK Novo mesto. Trenutno so v bazi zbrali zapisnike 'svojih' jam. Načeloma ju
sodelovanje s Katastrom zanima, vprašanje je le v kakšnem obsegu. So pa zainteresirani za deljenje
podatkov. Poslala bosta povezavo do aplikacije.
Na to temo se je razvila daljša debata. Na naslednji seji vodja Katastra predstavi programe, ki so že v
uporabi na katastru.
Ad. 4
Z nadzornim odborom sodeluje pri delu prenove statuta, ki je pomembna zaradi ustanovitve novih
strokovnih služb v preteklih letih, dodatnih voljenih funkcij, formalne možnosti dela strokovnih
sodelavcev ipd. Predsedstvo je mnenja naj na teh spremembah nadaljujejo.
Prvi sestanki glede inventure so bili že opravljeni, popis RC Novo mesto je že na voljo. V naslednjih
tednih se inventuro izvede tudi drugje.
Za bivak na Rombonu je JZS poslala dokumentacijo na ARSO.
Z blagajnikom je bila na posvetu glede financiranja reševalnih služb.
Z ARSO in ZRSVN se dogovarjajo za dodatne aktivnosti v zvezi z izlovom hroščev iz jam.
Ad. 5
Predsednik:
Predlaga, da v prihodnje gradivo za seje pripravlja Lea Pavrič oz. pri tem sodelujejo še ostali člani
predsedstva. 14 dni pred sejo se predsedstvu pošlje opomnik, da bo v kratkem nova seja, člani pa naj
v tednu po tem predlagajo svoje točke, sklepe ipd. Sledilo bo vabilo na sejo.
Obiskal je 80-letnico Kostanjeviške jame. V kratkem gre na 60-letnico JD Rakek.
Še v živo je predsedstvo informiral glede naroka na sodišču. Društva več informacij lahko dobijo pri
predsedniku.
Tajnica:
Obiskala je prireditev ob 70. obletnici ustanovitve Postaje gorske reševalne službe Bovec.
Problem z računi še vedno ostaja – tajnica ne dobiva originalov, ki včasih pridejo le po e-pošti. Tudi
odhodna pošta naj bi šla preko tajnice, a se to včasih ne zgodi.
Blagajnik:
Stanje: 41.381,43 €
Plačanih 9 računov za vrednotenje.
Plačal je dosojeno odškodnino članici JRS.
Dobili smo poračun elektrike za skoraj 800 €.
Kataster:
Društva je pozval k izstavitvi računov za vrednotenje 2016. Doslej je prispelo 7 računov po e-pošti in 2
po navadni.
Vnos zapisnikov v bazo katastra poteka zelo lepo.
JRS:
Ekipa za širjenje ožin je podaljšala svoje licence. Nekaj reševalnih centrov je imelo predstavitve po
vrtcih, šolah itd. JRS je organizirala helikopterski prevoz opreme in jamarjev na Kal, Kanin in Rombon.

Planirano reševanje z žičnic je zaradi zgodnjega začetka smučarske sezone prestavljeno na poznejši
čas. Nabava opreme je pri koncu, začenja se inventura. RC Tolmin je sodeloval na državnem
preverjanju ekip prve pomoči. Čaka nas dokumentacija za naslednje leto.
Nekaj članov JRS je obiskalo več reševalnih vaj v Bolgariji – za suhe jamarje in potapljače.
Pogodbe za CSAR še vedno ni.
Varstvo jam:
S pomočjo jamarjev bi želel priti do terenskih podatkov o onesnaženosti jam. V analizo želi vključiti do
300 jam. Nekatere bi izbral naključno, nekatere, bolj kritične, pa usmerjeno oz. točno določil. Za
projekt si obeta sredstva z ARSO oz. ZRSVN.
Izobraževalna služba:
Ni poročila.
Varnostno tehnična služba:
Na nivoju ECRE je bila ustanovljena tehnična komisija. Vodja VTS je postal njen član.
Služba za jamsko in tehnično potapljanje:
Potapljači članic ECRE so se dogovorili, da bodo nekoliko več sodelovali. Robert Anžič je novi vodja
komisije za potapljanje ECRE.
Člani predsedstva:
Delegacija je bila na predstavitvi v muzeju v Mojstrani. Bogomir Remškar je odpredaval o raziskavah
na Kaninu, ostali pa so si ogledali prostor, kjer bi lahko postavili razstavo o jamarstvu.
Ad. 6
Pripombe so podali sproti.
Ad. 7
Matej Mihailovski se še vedno bori z reklamacijo za akumulatorje za svetilke.
Seja je bila zaključena ob 21:10.
Zapisal: Marko Erker

