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Št. zapisnika: 2/2018
Ljubljana, 7. 5. 2018
Zapisnik 2. redne seje predsedstva JZS
Seja se je začela ob 18:30 v prostorih Katastra jam.
Prisotni
Robert Anžič, Igor Benko, Bojan Jereb, Aleš Lajovic, Maks Merela, Maks Petrič, Bojan Stanek,
Bernard Štiglic, Jure Tičar, Marko Zakrajšek, Walter Zakrajšek, Zdenka Žitko
Nadzorni odbor: Robert Rehar, Miha Čekada
Strokovna sodelavka: Tjaša Korelc
Dnevni red:
1. Sprejem dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika 1. 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. Projekt Life – poročilo
3.10. Služba za jamsko in tehnično potapljanje
3.11. Služba za šport
3.12. Člani predsedstva
4. Nadzorni odbor
5. Razno
Ad. 1
Dnevni red je potrjen.
Ad. 2
Zapisnik prve seje je sprejet.
Ad. 3
Predsednik:
Nekaj društev ne plačuje članarine že peto leto zapored. Potrebno jih je obvestiti o izbrisu, v kolikor
ne bodo poravnali članarine za tekoče leto in vsa leta nazaj.

Sklep 7/2018: Zdenka Žitko pošlje dopis vsem neplačnikom, da poravnajo članarino.
Tajnica:
Tajnica nima poročila.
Blagajnik:
Aprila je precej društev plačalo novo članarino. Poročilo za porabo prvih 30.000 € je poslal na MORS.
Blagajnik bo uredil, da bodo vse naročnine za telefon prihajale na en račun. IZRK je plačal prvi račun.
Sklep 8/2018: Telekomovi računi bodo prihajali na en račun do Bernarda Štiglica.
Pošto bo prevzemala Tjaša Korelc. Potrebno ji je predati ključ poštnega nabiralnika. Lei Pavrič se
sporoči naslov, kamor pošlje ključ za poštni nabiralnik.
Sklep 9/2018: Tjašo Korelc se pooblasti za pobiranje pošte. Lea Pavrič ključ po pošti preda Tjaši
Korelc.
Kataster:
Vpisovanje zapisnikov poteka brez posebnosti. Aprila je z delovanjem začel digitalni kataster, do
katerega so člani predsedstva dobili testni dostop. Z IZRK še vedno nismo dobili nove baze jam.
Osnutek baze naj bi dobili do konca junija.
JRS:
Na tečaju Proteus je prisotnih 12 kandidatov za pripravnike ter dve reševalki. Uspešno je bila
izvedena vaja žensk, prisotna je bila tudi ministrica za obrambo. Ogledali smo si jamo za vajo v
Avstriji, imeli trening pri Čaganki. Sestanek za vajo v Škocjanskih jamah, ki naj bi bila novembra.
Škocjanske jame praznujejo 200 let odprtja jame. Morda bi to lahko združili s proslavo ob 130-letnici
JZS. Odprtje razstave v Postojni, slavnostna seja v Škocjanskih jamah. Konec maja?
Ekipa CSAR se dogovarja glede vaje v Avstriji. Vaja bo certifikacijska, ocenjevalo pa se bo predvsem
zunanje delo, poročanje, komunikacijo z lokalnimi avtoritetami. Povpraševanja so šla ven, ponudbe
smo že dobili.
Služba za jamsko in tehnično potapljanje:
Konec tedna je rok za prijave na potapljaško vajo, ki jo med 22. in 26. junijem pripravlja JRS, vabljeni
so pa člani ECRE.
Projekt Life:
Aprila so bili na izobraževanju, maja bo sestanek s partnerji, sredi junija pa oddaja prijave projekta.
Varstvo jam:
Vodja službe se je udeležil konference Proteus, kjer je imel predavanje. JSPD Tolmin poroča, da je na
bovškem precej ponudbe za vodenje po neturističnih jamah, nihče pa ne ve kdo to izvaja. Naredi se
lahko prijavo na inšpektorat z opozorilom, da vodniki nimajo opravljenih osnovnih izpitov za vodenje
po jamah.

V Dantejevo jamo vlamljajo. Predlagamo, da bi uporabili kompleksnejše zaklepanje.
Sklep 10/2018: JZS opozori na problem vodenja po neturističnih jamah, kjer vodniki nimajo
opravljenih osnovnih izpitov za vodenje v jamo. Naredi se prijava na inšpektorat kot opozorilo. Jure
Tičar pošlje prijavo 21. 5. 2018 na inšpektorat.
Izobraževalna služba:
Na sestanku inštruktorjev je bilo prisotnih 17 inštruktorjev, pogovarjali so se o taborih na Dolenjskem
in mladinskem taboru v Nemčiji, za katerega ni odziva. Ostale debate ostajajo enake kot na prejšnji
seji.
Nadzorni odbor izpostavi problem nereda pri jamarskih nazivih in zakonsko neurejenost. Trenutno ni
povsem jasno kakšni so pogoji in zahteve. Miha Čekada se javi, da bo napisal vzorec za bolj jasno in
preprosto ureditev jamarskih nazivov, ki bodo hkrati v skladu z zakonom.
Varnostno tehnična služba:
Vodja je odsoten.
Služba za šport:
Bil je na sestanku na olimpijskem komiteju. Na tekmi v Domžalah je bila udeležba bolj skromna. Za
motivacijo naj se predsedstvo odzove na take tekme, prav tako JRS. V Škocjanskih jamah bi se lahko
naredilo tekmo, ovire, ker bo veliko jamarjev, organizacija Zdenka Žitko, Bojan Stanek, Robert Rehar.
12. maja je že naslednja tekma. Kokrški most Kranj.
Člani predsedstva:
Inventura je v fazi prevzemanja, spletna aplikacija bo postavljena v naslednjih dneh.
Vsi člani predsedstva dobivajo vso pošto, naslovljeno na info in predsedstvo. Zakaj dva naslova?
Dogovor je, da ostane tako kot je. Potrebno opraviti podaljšanje domene.
Ideja, da bi priredili ponovno srečanje kot je bilo srečanje slovenskih jamarjev v Logatcu, Matej
Mihailovski bo organiziral: jame, predavanja, spanje.
Ad 4:
Miha Čekada je omenil problematiko pobude za standardizacijo krasoslovnih in jamarskih tem v
okviru ISO. Stališče UIS do te pobude je odklonilno.
Ad. 5:
Pogovarjamo se o možnosti izobraževanja za delo z repetitorji za boljšo komunikacijo pri Jamarski
reševalni službi. Iz vsakega reševalnega centra gre po en.
Seja se je zaključila ob 20:40.
Zapisala: Tjaša Korelc

