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Št. zapisnika: 23/2020
Ljubljana, 13. 1. 2020
Zapisnik 23. redne seje predsedstva JZS
Seja se je začela ob 18:25 v prostorih Katastra jam.
Prisotni
Igor Benko, Marko Erker, Maks Merela, Matej Mihailovski, Klemen Mihalič, Maks Petrič, Miha
Staut, Damijan Šinigoj, Bernard Štiglic, Jure Tičar, Walter Zakrajšek, Zdenka Žitko
Nadzorni odbor: Miha Čekada, Sašo Finžgar, Robert Rehar
Strokovna sodelavka: Lea Pavrič
Dnevni red
1. Sprejem dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika 22. seje predsedstva
3. Priprave na občni zbor
4. Poročila in realizacija sklepov
4.1. Poročilo predsednika
4.2. Poročilo strokovnih sodelavk
4.3. Poročilo tajnice/pregled pošte
4.4. Poročilo blagajnika
4.5. Poročilo katastra
4.6. Poročilo JRS
4.7. Poročilo službe za varstvo jam
4.8. Poročilo službe za izobraževanje
4.9. Poročilo varnostno tehnične službe
4.10.Poročilo službe za jamsko in tehnično potapljanje
4.11.Poročilo službe za šport
4.12.Poročilo službe za jamski turizem
4.13.Poročila članov predsedstva
5. Nadzorni odbor
6. Razno
Ad. 1
Popravljen dnevni red je potrjen.
Ad. 2
Zapisnik 22. seje je sprejet.
Sklep 51/2020: Predsedstvo sprejme zapisnik 22. seje.
Ad. 3
Kandidacijska komisija bo pripravila formularje in objavila razpis volitev. Komisija je soglasno sprejeta.

Sklep 52/2020: Predsedstvo JZS imenuje kandidacijsko komisijo v sestavi Zdenka Žitko, predsednica, in
Marko Zakrajšek, Simon Hiti, člana.
Zadnja seja pred OZ bo 2. 3. 2020. Do takrat morajo vodje služb pripraviti svoja poročila.
Formalni občni zbor se prestavi na Ig, kjer je nekoliko več prostora. Tudi kosilo bomo uredili v lokalni
menzi.
Slavnostni občni zbor bi imeli konec maja v Temnici.
Ad. 4
Predsednik:
Dogovarja se za prostore za JZS v Križankah in JRS v Rojah.
Z ARSO se dogovarja za obisk pri direktorici.
Strokovna sodelavka:
Tjaši Korelc pogodba konec meseca poteče. Predsednik se ji je zahvalil za opravljeno delo. Na lastno
željo se ji pogodbe ne podaljša.
Lea Pavrič je pripravila prijavo na enega od razpisov Norveškega sklada. Uporabljen naslov teme je
Varuh jamskega okolja. Rezultati izbora bodo predvidoma znani aprila.
Pošto se odslej preusmeri na Lein domači naslov.
Tajnica:
Zaposlena bo z občnim zborom.
Blagajnik:
Stanje na računu: 40.002,15 €
Plačal zavarovanja za reševalce, članarino FSE in še nekaj drugih stroškov. Uprava je že nakazala prvi
obrok po pogodbi za letošnje leto.
Kataster:
Dinamika oddajanja zapisnikov je bila v letu 2019 nekoliko počasnejša kot preteklo leto, tako da
rekordne oddaje ne pričakujem. Bera je vseeno zelo dobra (2. mesto v zadnjih 15 letih oz. kar nasploh).
Baze jam 2019b še nismo dobili z IZRK-ja. V delno tolažbo je lahko seznam novih jam na Spletnem
katastru JZS, kjer pa seveda še ni popravljenih leg in dimenzij že registriranih jam.
Naročniku projekta TK-25 smo oddali rezultate delovišča 4.
Nabavili bi projekcijsko platno za na strop.
JRS:
Popis opreme po centrih in premičnem skladišču je opravljen, centralno skladišče še čaka. Božički so
razveseljevali otroke v pediatričnih bolnicah v Ljubljani in Mariboru.
Ženska ekipa je sodelovala na Patruljnem teku in zasedla 2. mesto v kategoriji URSZR.
CaveSAR-ju je potekel certifikat, tako da moramo letos takoj po strinjanju vlade opraviti recertifikacijo.
Letos bi spet izpeljali mednarodni tečaj reševanja iz jam CRT.

Koledar JRS je soglasno sprejet.
Sklep 53/2020: Predsedstvo sprejema plan aktivnosti JRS za leto 2020.
Varstvo jam:
Sodeloval je pri snemanju oddaje za VAL 202 in prijavi na projekt Norway grant. Objavil je vprašalnik
glede čistilnih akcij v preteklem letu. ECPC-ju je poslal seznam javno objavljenih onesnaženih jam.
Izobraževalna služba:
Za pripravo izpitov se do roka ni prijavilo nobeno društvo. Predlaga, da bi bil izpit 20. 6. v organizaciji
DZRJ Ljubljana in 5.9. v organizaciji DZRJ Ribnica.
V prvih nekaj mesecih letošnjega leta bi organiziral potrjevanje statusov inštruktorja, v nadaljevanju
pa razmišlja o tečaju za pripravnike.
Še vedno ni sprejet pravilnik o vodnikih po neturističnih jamah, ki bi ga lahko pripravili. Osnovali bi
skupino, ki bi se s tem ukvarjala. Člane (i)zbere vodja izobraževalne službe.
Varnostno tehnična služba:
Predaval je na tehničnem zboru JRS.
Preizkusil je prešit trak, ki je bil 2 leti izpostavljen dejavnikom okolja. Zdržal je tretjino nazivne
obremenitve.
Služba za jamsko in tehnično potapljanje:
Ni bil prisoten.
Služba za šport:
Udeleženi smo bili na Patruljnem teku 2020.
Služba za jamski turizem:
Državna sekretarka za turizem si želi obiska kakšne jame. Predsednik JZS se dogovarja za Lipiško jamo,
za konec meseca. Vabilo napiše Damijan Šinigoj.
Člani predsedstva:
Na poziv za pripravo člankov za Jamarja ni prišlo ravno veliko predlogov. Urednik bo poslal še en
opomnik.
Ad. 5
Rok za oddajo predlogov za priznanja JZS je čez 2 dni.
Društvo taktičnih veščin IBS je prosilo za članstvo v JZS. Trenutno ugotavljamo, da morajo priložiti
ustrezno dokumentacijo, kot jo predvideva statut JZS. Lea Pavrič jim bo pripravila odgovor.
Ostale pripombe so podajali sproti.
Ad. 6
Ni bilo razprave.

Seja je bila zaključena ob 20:35.
Zapisal: Marko Erker

