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SI - 1000 Ljubljana
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Št. zapisnika: 1/2018
Ljubljana, 6. 4. 2018
Zapisnik 1. 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, Matej Mihailovski, Maks
Petrič, Miha Staut, Damijan Šinigoj, Bernard Štiglic, Jure Tičar, Marko Zakrajšek, Walter Zakrajšek,
Zdenka Žitko
Nadzorni odbor: Miha Čekada, Sašo Finžgar, Robert Rehar
Gostje: Tjaša Korelc
Dnevni red
1. Sprejem dnevnega reda
2. Predstavitev projekta Life
3. Volitve in imenovanja
4. Program dela
4.1. Predsednik
4.2. Tajnica/pregled pošte
4.3. Blagajnik
4.4. Vodja katastra
4.5. Vodja JRS
4.6. Služba za varstvo jam
4.7. Služba za izobraževanje
4.8. Tehnična komisija
4.9. Služba za jamsko in tehnično potapljanje
4.10.Služba za šport
4.11.Člani predsedstva
5. Nadzorni odbor
6. Razno
Ad. 1
Popravljen dnevni red je potrjen.
Ad. 2
Jure Tičar je predstavil projekt ter njegovo zgodovino in trenutno stanje. Začetna iniciativa je bila
sicer na Zavodu za gradbeništvo, zdaj pa je glavno poboudo prevzel Geografski inštitut Antona Melika
ZRC SAZU. Od JZS se pričakuje ocena (izboljšanja) stanja jam na izbranih zaščitenih območjih in
njihova označitev. Na vsakem od 5 območij bi očistili 2 najbolj onesnaženi jami. Zamislil si je tudi
izobraževanje jamarjev za izpolnjevanje H-zapisnikov in ocenjevanje onesnaženosti jam.
Sledi nova delavnica, kjer bi predelali finančno konstrukcijo projekta. Projekt sam bi sicer kril 55%
stroškov, Ministrstvo za okolje in prostor bi ga lahko dofinanciralo še 20%.

Za oceno potrebnega dela bo bilo potrebno ugotoviti koliko časa in osebja je potrebnega za čiščenje
določene količine in tipa odpadkov.
Ad. 3
Sklep 1/2018: Predsedstvo JZS potrjuje Roberta Anžiča na poziciji I. podpredsednika (organiziranost,
usklajeno delovanje ter planiranje) in Marka Zakrajška kot II. podpredsednika (informiranje/stiki z
javnostjo), Zdenko Žitko kot tajnico in Bernarda Štiglica kot blagajnika.
Sklep 2/2018: Predsedstvo JZS za administratorja spletne strani in skrbnika liste imenuje Simona
Hitija, za člana predsedstva za materialne evidence Marka Zakrajška, za stike s tujci Maksa Merelo s
pomočnikom Matejem Mihailovskim, za skrbnika e-poštnih predalov Marka Zakrajška, za praporščaka
Aleša Lajovica s pomočnikom Alešem Stražarjem.
Sklep 3/2018: Predsedstvo JZS potrjuje namestnika vodje Katastra Borivoja Ladišića in ostale člane
vodstva JRS:
- namestnik vodje: Maks Merela
- vodja operative: Marko Zakrajšek
- vodja izobraževanja: Damijan Šinigoj
- blagajnik: Bernard Štiglic
- gospodar: Branko Mur, pomočnik in namestnik gospodarja: Robert Miklavčič
- tujci in IT: Marko Erker.
Nadzorni odbor je predsedstvo JZS seznanil z izvolitvijo Mihe Čekade kot predsednika nadzornega
odbora.
Ad. 4
Predsednik:
Strokovna sodelavka je dan pred odhodom v porodniško (30. 1. 2018) dala odpoved. Namesto nje se
za čas njene porodniške išče drugo sodelavko, zopet za 10 ur tedensko. Kandidatka je Tjaša Korelc.
Sklep 4/2018: Predsednika se pooblasti, da za določen čas do 31. 1. 2019 sklene pogodbo z novo
strokovno sodelavko, zopet za 10 ur tedensko.
Narediti bi morali nove zastave zveze. Prav tako za JRS.
V Mojstrani želijo pripraviti neko razstavo, glede vsebine bi se morala dogovoriti komisija v sestavi
Bogomir Remškar, Aleš Lajovic in Bogdan Urbar. Boljša lokacija za organizacijo proslave bi bila
verjetno Postojna.
Sklep 5/2018: Predsedstvo imenuje komisijo za pripravo razstave in proslave ob 130-letnici
organiziranega jamarstva na slovenskem v sestavi Aleš Lajovic, predsednik, in Bogomir Remškar in
Bogdan Urbar, člana. V organizacijskem odboru bo sodelovala tudi Zdenka Žitko.
Vodjo službe za šport se vabi na seje predsedstva in ga vključi na dopisni seznam.

Tajnica:
Z Italijani bo IZRK izvajal projekt, v katerem bi v Davorjevem breznu vzorčili vodo. Želijo, da bi pri tem
sodelovala tudi JZS. Zdenka Žitko se javi za koordinatorko projekta, predsedstvo pa se strinja.
Blagajnik:
Stanje: 29.464, 48 €
Pripravil je poročila za AJPES in še nekaj drugih. Dobili smo nakazila od URSZR in IZRK.
Kataster:
Za na zgibanko, ki jo bo izdala občina Hrpelje-Kozina sem sestavil načrt Ocizeljsko-Beškega sistema.
Prva zadolžitev nove sodelavke bi lahko bila popraviti seznam turističnih jam, ki si ga je zaželela FSE.
JRS:
Vaja v Mežici je uspela, celotna JRS je trenirala reševalne tehnike, CSAR se tudi premika naprej. Za
operativce bo v kratkem organizirano prostovoljno cepljenje.
Povpraševanja za prvo nabavo opreme za CSAR bodo šla ven v kratkem. Trenutno organiziramo
misijo v Avstrijo. Udeležence bomo izbrali med operativci, ki bodo imeli izpolnjene vse pogoje.
Varstvo jam:
Vsebinsko delo na projektu, oddal poročilo na MOP, bil na delavnici za projekt, pregledal zapisnike
1000 jam.
Izobraževalna služba:
Ni poročila. Sicer so se pred kratkim inštruktorji sestali in prediskutirali nekaj tem.
Varnostno tehnična služba:
Preizkusil je vozel trilonge (za popkovino ga uporabljajo v CNSAS), ki naj bi dobro absorbiral sile pri
padcih. Ni se obnesel po pričakovanjih in ni popustil. Prav tako je preizkusil še neko domačo izpeljavo
dvojne osmice, ki je ravno tako ne priporoča.
Služba za jamsko in tehnično potapljanje:
Ni bilo aktivnosti.
Služba za šport:
Ni poročila.
Člani predsedstva:
Društva, ki bi bila pripravljena sprejeti kakšne tujce v goste in jih peljati v katero od naših jam, se
pozove, da posredujejo kontaktne podatke svojega člana. Želeli bi pokriti vse regije. Kontakte bi se
objavilo na spletni strani.
Marko Zakrajšek bo filtriral info e-pošto in za odgovor zadolžil izbrane člane predsedstva.

V prejšnjem mandatu smo se dogovorili, da vsaj 14 dni pred sejo zberemo predloge točk in sklepov.
To se mora zgoditi tudi zdaj. Teden pred sejo naj pride posodobljeno vabilo.
Marko Zakrajšek dobi funkcijo, da na sejah omejuje čas posameznikove razprave. Prav tako bo sledil
izpolnjevanju sklepov in ostalih zadolžitev, ki jih bodo člani predsedstva sprejeli izven sklepov.
Sklep 6/2018: Marku Zakrajšku se za nakup službenega (JZS in JRS) prenosnega računalnika odobri do
1.500 €.
Ad. 5
Pripombe so podali sproti.
Ad. 6
Na Golteh so jamarji dobili možnost za postavitev kontejnerja za raziskovalce. Dopis (prošnjo za
kontejner) bo JZS poslala na URSZR.
Kongres Eurospeleo je sprejel vse povzetke predavanj.
Seja je bila zaključena ob 20:35.
Zapisal: Marko Erker

