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Št. zapisnika: 25/2017
Ljubljana, 8. 1. 2018
Zapisnik 25. redne seje predsedstva JZS
Seja se je začela ob 18:10 v prostorih Katastra jam.
Prisotni
Robert Anžič, Igor Benko, Marko Erker, Bojan Jereb, Aleš Lajovic, Maks Merela, Matej
Mihailovski, Maks Petrič, Miha Staut, Bernard Štiglic, Jure Tičar, Marko Zakrajšek, Walter Zakrajšek,
Zdenka Žitko
Nadzorni odbor: Miha Čekada, Robert Rehar
Strokovna sodelavka: Lea Pavrič
Gost: Damijan Šinigoj
Dnevni red
1. Sprejem dnevnega reda
2. Potrditev zapisnikov 22., 23. in 24. seje predsedstva
3. Sprejem koledarja JRS za leto 2018
4. Priprava na volilni občni zbor
5. Poročilo strokovne sodelavke Lee Pavrič
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
Nekoliko popravljen dnevni red je potrjen.
Ad. 2
Zapisniki 22., 23. in 24. seje so soglasno sprejeti.
Sklep 62/2018: Predsedstvo sprejema zapisnike 22., 23. in 24. seje.

Ad. 3

Koledar JRS je soglasno sprejet.
Sklep 63/2018: Predsedstvo sprejema plan aktivnosti JRS za leto 2018.
Ad. 4
Kandidacijska komisija bo pripravila formularje in objavila razpis volitev. Komisija je soglasno
sprejeta.
Sklep 64/2018: Predsedstvo JZS imenuje kandidacijsko komisijo v sestavi Zdenka Žitko, predsednica,
in Marko Zakrajšek, Maks Petrič, člana.
Zadnja seja pred OZ bo 26. 2. 2018. Do takrat morajo vodje služb pripraviti svoja poročila.
Ad. 5
Inventura napreduje, bivak na Rombonu tudi, naslednji teden bo sestanek za enega od projektov
LIFE.
Ad. 6
Urednik Jamarja, Peter Gedei, nima več časa za ukvarjanje z revijo, zato bi to funkcijo prevzel Damijan
Šinigoj. Predsedstvo predlog podpira. Tajnica bo trenutni uredniški odbor Jamarja obvestila o nameri
zamenjave urednika. Sledila je še debata o Naših jamah in njihovemu (ne)izhajanju.
Predsednik:
Za Zlati znak JZS predsednik predlaga Vilija Skoka, Stojana Sancina pa za Plaketo z zlatim znakom.
Aleš Lajovic je predlagal Valvasorjevo plaketo za izjemne jamarsko-raziskovalne dosežke med
članicami JZS v preteklem letu na področju Slovenije. Ideja je, da komisija pripravi predloge,
predsedstvo pa jih potrdi. Plaketo bi se podeljevalo na OZ JZS. Predsedstvo se s tem strinja. Z Leo
Pavrič bosta pripravila pravilnik.
Tajnica:
Z Leo Pavrič je bila na sestanku na Zavodu za gradbeništvo – ZAG. ZAG bo naš partner na projektu
LIFE. Imajo dobre izkušnje in znanje s teh projektov, kar nam bo v veliko pomoč.
Blagajnik:
Stanje: 11.225,23 €
JK Kamnik smo odobrena sredstva že posodili.
Kataster:
V decembru smo od IZRK dobili posodobljeno bazo podatkov o jamah. Trenutna zadnja registrirana
katastrska številka je 12347. Nekaj dni zatem, po internih posodobitvah in pripravi datotek za Atlas
Slovenije, OZI Explorer in Garmin, je bila poslana društvom.
V novi bazi je trenutno 11518 datotek za zapisnike od leta 2009 dalje. Z datotekami je tako pokritih
50% oddanih zapisnikov od drugega polletja 2005 dalje. Ko bodo uvoženi še preostali podatki, bo
potrebno začeti skeniranje. Tega bi se morda dalo pokriti iz katerega od projektov.
Sodeloval sem tudi pri inventuri v centralnem skladišču JRS in pripravil osnutek rešitve za nekoliko
lažje izvajanje inventurnega popisa v JZS.

JRS:
Večina decembra je bila mirna, inventurni popisi so večinoma končani. Intervencija na Krvavcu se je
srečno končala. Prav danes je bila pa še iskalna intervencija reševalnega centra Tolmin.
Po letošnji mednarodni vaji v Skalarjevem breznu bi jamo pustili opremljeno. Izobraževalna služba bi
tam lahko izvajala usposabljanja za globlje jame.
Pogodba za adaptacijo enote za CSAR je podpisana. Nabavo opreme bomo speljali mi (JZS). Maja
bomo sodelovali na certifikacijski vaji v Avstriji.
Varstvo jam:
Ni bilo posebnih aktivnosti.
Izobraževalna služba:
Baza znanja je bila posodobljena.
Sklep 65/2017: Predsedstvo sprejema planirana roka izpitov za leto 2018: 16. 6. v Rakovem Škocjanu
in 1. 9. v Rakovem Škocjanu.
Varnostno tehnična služba:
Trenutno preizkuša pasove. Ocenil je tudi novi Bealovi prižemi. Na listo je poslal obvestilo o odpoklicu
dveh artiklov.
Služba za jamsko in tehnično potapljanje:
Raziskave v Suhadolci se nadaljujejo.
Člani predsedstva:
Ni pripomb.
Ad. 7
Pripombe so podali sproti.
Pri prijavi na listo bi uvedli omejitev, da se nanjo prijavlja le na priporočilo obstoječih članov.
Ad. 8
Je v JZS potreben Pooblaščenec za varovanje osebnih podatkov? Lea Pavrič bo preverila.
Poleg žimarjenja bi bila ena od panog državnega prvenstva tudi tek po jami. Organizirajo ga že po
jamah Dimnice, Grotta Gigante in čez Mahorčičevo dvorano (Škocjanske jame). Namesto jame v Italiji
bi bil morda bolj zanimiv rudnik Mežica. Nagrada bi bila zlata/srebrna/bronasta Matica.
Maks Merela nas mora vpisati med društva v javnem interesu na področju raziskovalnih dejavnosti.
Seja je bila zaključena ob 20:50.
Zapisal: Marko Erker

