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SI - 1000 Ljubljana
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Št. zapisnika: 23/2017
Ljubljana, 4. 12. 2017
Zapisnik 23. redne seje predsedstva JZS
Seja se je začela ob 18:15 v prostorih Katastra jam.
Prisotni
Robert Anžič, Igor Benko, Marko Erker, Bojan Jereb, Maks Merela, Maks Petrič, Bernard
Štiglic, Jure Tičar, Marko Zakrajšek, Walter Zakrajšek, Zdenka Žitko
Nadzorni odbor: Miha Čekada, Robert Rehar
Strokovna sodelavka: Lea Pavrič
Dnevni red
1. Sprejem dnevnega reda
2. Potrditev zapisnikov 22. seje predsedstva
3. Razpis za priznanja JZS 2018
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
Dnevni red je potrjen.
Ad. 2
Zapisnik 22. seje zaradi popravkov na seji še ni sprejet.
Ad. 3
Predsednik si želi, da bi se uvedlo neko novo priznanje, ki bi se ga podeljevalo za vidnejše dosežke v
jamarstvu v preteklem letu.
Predsednik komisije za priznanja naj objavi razpis za podelitev priznanj v letu 2018.
Ad. 4

Inventura po reševalnih centrih JRS se začenja.
Delegacija JZS je obiskala direktorja Inšpektorata za okolje in prostor. Pogovarjali so se o postopkih, ki
bi vodili do očiščenja onesnaženih jam.
Reševalcem je poslala pogodbe za leto 2018.
Ad. 5
Predsednik:
Obiskal je 55-letnico JKNM, predstavitev knjige o Škocijanskih jamah ter otvoritev razstave o društvu
JD Rakek.
Tajnica:
Poslala je vabilo na predstavitev jam na Kaninu županu občine Bovec.
Ni posebnosti.
Blagajnik:
Stanje: 32.631,86 €
Računi za kataster so urejeni in plačani. Izdelal je finančni plan JRS za leto 2018.
Kataster:
Vodja Katastra JZS je predstavil trenutno stanje digitalnega katastra jam in programa za delo na
terenu.
Nekaj članov predsedstva se bo dobilo z Novomeščanoma od zadnjič in dogovorilo glede možnosti
sodelovanja. Za sestanek se bo s predsednikom JK Novo mesto dogovoril predsednik JZS.
Miha Čekada je odgovoril na poziv UIS po kontaktih za ledene jame. Še naprej sodeluje z urednikom
kartografije na PZS.
JRS:
Nekaj centrov je začelo z inventuro. Dve ekipi sta se udejstvovali na mednarodnem področju – v Italiji
in Srbiji. Večina pogodb za 2018 bi se že morala vrniti.
JZS je zdaj postala partner za CSAR. Na nas bo pristala celotna nabava opreme. Sicer je naša ekipa
CSAR zelo dobro vidna na področju celotne Evrope.
Varstvo jam:
Bil je na prej omenjenem sestanku. Novi Zakon o varstvu okolja predvideva tudi čiščenje jam.
Predvideva tudi nekakšno analizo trenutnega stanja jam.
Izobraževalna služba:
V izdelavi je priročnik za prvo pomoč, v kratkem bo posodobljena tudi baza znanja.
Jamarjem se je porodila ideja, da bi izobraževalna služba z nekaj predavanji oz. delavnicami v
prihodnjem letu soorganizirala jamarski tabor na Kaninu.
Varnostno tehnična služba:
Ni posebnosti.
Služba za jamsko in tehnično potapljanje:

Decembra bodo speljali tečaj potapljanja.
Člani predsedstva:
Ni pripomb.
Ad. 6
Pripombe so podali sproti.
Ad. 7
Ogled prostora za bivak na Kaninu bo spomladi. Naslednjo jesen oz. zimo bo varianta za postavlitev.
Seja je bila zaključena ob 21:00.
Zapisal: Marko Erker

