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Št. zapisnika: 3/2016
Ljubljana, 6. 6. 2016
Zapisnik 3. redne seje predsedstva JZS
Seja se je začela ob 18:20 v prostorih Katastra jam.
Prisotni
Robert Anžič, Igor Benko, Marko Erker, Aleš Lajovic, Maks Merela, Maks Petrič, Bernard
Štiglic, Jure Tičar, Marko Zakrajšek, Walter Zakrajšek, Zdenka Žitko
Matej Mihailovski se je bežno oglasil
Nadzorni odbor: Sašo Finžgar, Robert Rehar
Dnevni red
1. Sprejem dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika 2. 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. Člani predsedstva
4. Nadzorni odbor
5. Razno
Ad. 1
Dnevni red je potrjen.
Ad. 2
Sklep 18/2016: Predsedstvo sprejema zapisnik 2. seje.
Ad. 3
Predsednik:
Probleme ima z urejanjem papirologije glede menjave vodstva oz. zastopnika JZS.
Telefonske številke JZS morajo ostati nespremenjena, tako da bo zamenjava operaterja trajala
nekoliko dlje.
Naše jame se še vedno niso premaknile. Urednika se še zadnjič pozove, da uredniški odbor vpreže v
delo in revijo spravijo na dan.

Hrvati bi radi sodelovali na projektu deminiranja jam. Če želijo delati z JRS, lahko. Če bi bil kdo iz JRS
zainteresiran za NUS, lahko tudi povprašamo, če lahko pride zraven. So pa na URSZR menda postavili
težke pogoje.
JZS ni vpisana med prostovoljske organizacije. Prav bi bilo, da se to uredi. Ogledali smo si nekaj
dejstev glede vpisa in izpolnili obrazec za vpis.
Sklep 19/2016: Jamarsko zvezo Slovenije se vpiše v vpisnik prostovoljnih organizacij pri AJPES.
Maks Petrič in Zdenka Žitko se z Alešem Stražarjem pogovorita glede politike BSU. Račun za nakazilo
članarine posredujeta blagajniku. Za obisk srečanja BSU bi JZS/JRS častila kombi in gorivo ob pogoju,
da udeleženci naredijo predstavitev dela JZS/JRS. Za par predavateljev tudi kotizacijo. Koordinator
delegacije bo Maks Petrič, ki bo prevzel vso komunikacijo z organizatorji. Spisal si bo tudi potrdilo, da
je določeni predstavnik JZS v BSU.
Sklep 20/2016: Blagajnik naj najkasneje do 15. 6. 2016 plača članarino JZS v BSU.
Na otvoritvi učne poti po Rakovem Škocjanu se je predsednik JZS srečal z direktorjem ZRSVN, bil je na
žimarjenju v Kranju in vaji Potres 2016 v Brkinih.
Direktor ZRSVN je menda mnenja, da je predsedstvo JZS izolirano od društev. Rad bi videl, da zveza
prispeva nekaj prostovoljnih nadzornikov, pogovarjala sta se tudi o problematiki vodenja tujcev po
jamah. Predsednik JZS si želi, da Ministrstvo ne bi podelilo koncesije za Planinsko jamo, da bi pa zanjo
skrbela JZS. Predsedstvo je mnenja, da je to prevelika odgovornost in predvsem presega obseg del, za
katera je pristojna JZS oz. njeno predsedstvo.
JZS še ni organizirala tečaja za vodnike po turističnih jamah. Prav bi bilo, da bi ga.
JZS naj bi pripravila podakt ZVJ, ki bi urejal problematiko tujcev pri nas. Miha Čekada se je že javil za
pomoč, sodeloval bi tudi Jure Tičar.
Bernard bo pri računovodkinji preveril koliko bi utegnil biti bruto strošek JZS-ja za sekretarja. Ko izve
in se s stroški strinjamo, gre razpis na listo. Maks Petrič bo preveril kako je z zaposlitvijo preko javnih
del.
Predsednik je govoril tudi z Ministrico za obrambo. Letos še utegnemo dobiti prostore, kasneje
verjetno ne več oz. težje. RC NM bi dobil kontejner od RKS, JRS bi morala urediti okolico in
nadstrešek. Če bi stroške dobili povrnjene pa ne vemo. Za ministrico bi pripravili vajo v kakšni jami,
npr. Planinski. Konec avgusta ali septembra. JRS pripravi scenarij.
Tajnica:
Tekoči posli. Prihaja nekam malo pošte.
Blagajnik:
Stanje: 113.451 €
IZRK je letos plačal že 2 računa.
Kataster:
Baza je na voljo, treba jo je še urediti.

JRS:
JRS je sodelovala na preverjanju usposobljenosti ekipe PP. Ekipa za širjenje ožin je vadila na poligonu
208. Izpiti Proteus bodo ta vikend. Vaja v Čaganki je lepo uspela. Zaupniki so končali z
usposabljanjem, zdaj čakajo rezultate pisnega dela izpitov. RC PO je imel predstavitev žičnice za
vojsko.
V kratkem pridejo nove opore za nosila NEST kot zamenjava za polomljene.
Varstvo jam:
Vodja službe je bil na sestanku z ZRSVN za zaščito hroščev. Sprejeli so nova pravila v primeru, da se
najde vabe. Ta so že bila objavljena na listi. Določene jame (cca. 10) bi želeli monitorirati z video
nadzorom. Glede tega se bodo dogovorili septembra, na naslednjem sestanku.
Izobraževalna služba:
Na sestanku inštruktorjev je vodja službe spomnil na incident KŠJKSS Velenje, kjer je s strani JZS prišlo
do nepravočasnega vpisa izpitnikov v evidenco na ARSO-tu. Klub je plačal cca. 80 € za vlogo na
razpisu za podelitev licence za usposabljanje za USJD, ki na koncu zaradi tega ni bila odobrena. Na
predsedstvo JZS je vodja službe podal predlog, da se KŠJKSS Velenje, v kolikor je bila krivda na strani
JZS, stroške povrne.
Vodji službe in nekaj članom predsedstva ni uspelo zaslediti zneska, ki ga JZS zahteva za izvajanje
izpitov za naziv Jamar pripravnik, če izpite organizira društvo in je prisoten eden od inštruktorjev JZS.
Podal je mnenje, da je najbolje, da se plača 12 € kot vsi izpiti, prisotnemu inštruktorju JZS pa se
povrne kilometrino ali dnevnico.
Sklep 21/2016: Izpite za Jamarja pripravnika JZS zaračuna 12 € po tečajniku ne glede na to ali so
izvedeni na nivoju JZS ali društva.
80 € stroškov Velenja je prišlo od vloge za USJD.
Sklep 22/2016: Ob predložitvi računov bo JZS stroške neuspele vloge za dovoljenje za izobraževanje
USJD povrnila društvom iz JZS, ki bodo to zahtevala.
Tehnična komisija:
V Nemčiji se je vodja službe udeležil reševalnega simpozija. Videl je zanimiva nosila, ki se jih lahko
zvije, in precej statično vrv.
V naslednje vabilo je treba vključiti tudi poročilo Službe za jamsko in tehnično potapljanje kot zadnjo
podtočko Poročil in realizacije sklepov.
Vodja službe je sodeloval z Madžari, zdaj pa še Bosanci.
Ad. 4
Vodja NO je omenil označevanje jam, ki morda ni več smiselno. Glede na to, da veliko jam nima
določene prave lokacije, pa morda le je.
Ad. 5

V Rački zijalki je bilo danih veliko obljub glede varstva jam, v jeseni bi se pripravilo sestanek na to
temo.
Člani JRS, ki bodo na častni straži pred pogrebom Tomaža Klinarja, in ostali, bi naj bili enotno oblečeni
v rdeče hlače in aktivno majico JRS ter črne čevlje. Kombiji gredo ob 14h in 15h iz Ljubljane. Na
si-jamarstvo se objavi ponudbo za prevoz.
Naslednja redna seja bo septembra. Vmes je možnost za dopisne seje.
Seja je bila zaključena ob 21:20.
Zapisal: Marko Erker

