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Št. zapisnika: 24/2020
Ljubljana, 3. 2. 2020
Zapisnik 24. 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, Miha Staut,
Damijan Šinigoj, Bernard Štiglic, Jure Tičar
Ob 19:45 je prišel Bojan Stanek.
Nadzorni odbor: Miha Čekada, Robert Rehar
Strokovna sodelavka: Lea Pavrič, ob 19:55 je nekaj pošte dostavila Tjaša Korelc
Gostje: Edi Benko, Andreja Stanek
Dnevni red
1. Sprejem dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika 23. seje predsedstva
3. Priprave na občni zbor
3.1. Predlogi za priznanja JZS
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 23. seje je sprejet.
Sklep 54/2020: Predsedstvo sprejme zapisnik 23. seje.

Ad. 3
Komisija za priznanja mora popraviti zapisnik svoje zadnje seje.
Predsednik JZS je predlagal, da se poleg predlogov, ki jih je obravnavala komisija za priznanja, zlati znak
JZS podeli tudi Claudiu Bratosu in Bogomirju Remškarju. Predsedstvo se je s tem strinjalo.
Sklep 55/2020: Za leto 2020 se podeli:
2 zlata znaka JZS
2 srebrna znaka JZS
8 bronastih znakov JZS
7+1 priznanje JZS.
Člane predsedstva smo opomnili, da moramo do naslednje seje pripraviti poročila za preteklo leto.
Ad. 4
Predsednik:
Jutri (4. 2.) se bosta predsednik in vodja službe za varstvo jam udeležila sestanka na ARSO. Govorili
bodo o udeležbi v postopkih izdajanja raznih soglasij in še nekaj odprtih temah.
Za skladišče na Rombonu smo dobili predračune. Začeti bi morali iskati sponzorje.
Strokovna sodelavka:
Društvu IBS je odgovorila na prošnjo za članstvo, obvestila nas je o stanju dveh razpisov, na katera smo
se že oz. bi se še lahko prijavili. Preusmeritev pošte nanjo se ureja, potrebuje še ključ poštnega
nabiralnika.
Tajnica:
Ni prisotna.
Blagajnik:
Stanje na računu: 23.487,45 €
Tajnica bo neplačnikom članarine poslala opomine, besedilo bo pripravila strokovna sodelavka.
Predlagamo, da se neplačnikom do plačila zapadlih obveznosti zadrži vsa izplačila iz naslova JZS.
Kataster:
Novo bazo jam je IZRK v pregled poslal prejšnji teden, nas pa v sredo čaka še sestanek, na katerem jo
bomo skupaj pregledali.
Račun za 4. območje projekta TK-25 je pri računovodkinji.
JRS:
JRS je imela 2 intervenciji v prejšnjem mesecu: reševanje padlega smučarja v manjšo jamo ob smučišču
na Kaninu in pripravljenost pri zaustavitvi žičniških naprav na Krvavcu.
Zimsko usposabljanje smo opravili na Kaninu v pravih zimskih razmerah. Prejšnji vikend smo se srečali
inštruktorji JRS. Na National Geographicu so predvajali posnetek o reševanju iz Primadone. Gospodar
opreme mora določiti termin popisa opreme v centralnem skladišču JRS.

Varstvo jam:
Na poziv za posredovanje podatkov o čistilnih akcijah jam se je odzvalo 7 društev, ki so očistila 11 jam.
Tako anketo bo odslej pošiljal vsako leto, rezultate pa predstavil na občnem zboru Zveze.
V okviru državnega ukrepa, ki se bo izvajal v naslednjih 7 letih, je potrebno popisati želje, povezane z
Naturo 2000. Lahko bi izpostavili označevanje in zapiranje jam.
Udeležil se je sestanka na agenciji Pristop, katere naročnik bi želel sponzorirati aktivnost na področju
varovanja okolja. Čistilna akcija kraških jam se jim zdi zanimiva možnost.
Izobraževalna služba:
DZRJL nima želje po organizaciji izpita, tako da je prvi rok prevzelo Velenjsko društvo. Drugi rok ostaja
po načrtu pri Ribnici.
Sklep 56/2020: Predlagana datuma izpitov JZS, 20. 6. 2020 v Hudi luknji in 5. 9. 2020 v Rakitnici pri
Ribnici, sta sprejeta in tudi javno objavljena.
Potrjevanje statusa inštruktorjev bo 1. 3. 2020 v Mirni Peči.
Pripravil je različico tečaja za jamarje pripravnike, ki bi ga prevzela Zveza in bi potekal 2-krat v istem
terminu kot Proteus JRS. Prvo popoldne bi pokrili nekaj teorije, drugi dan vaje v steni in zvečer teorijo,
tretji dan pa zopet vaje v steni. Podobno bi se dogajalo tudi drugi vikend, le z drugimi teoretičnimi
temami.
Varnostno tehnična služba:
Z vodjo izobraževanja JRS je sodeloval v debati o uporabi novih škripcev in Micro Traxiona.
Pri izdelavi nove zavore očitno Petzl ni rešil vseh težav, za reševanje pa celo ustvaril nove.
Služba za jamsko in tehnično potapljanje:
Ni bil prisoten.
Služba za šport:
Mešana ekipa je bila na Patruljnem teku 2020 2. v kategoriji CZ.
V Mojstrani bo v muzeju pripravil žimarjenje in nekaj drugih aktivnosti za otroke.
Služba za jamski turizem:
Vabilo državni sekretarki za turizem v Lipiško jamo je poslano, obisk pa je odpovedala.
Člani predsedstva:
Ni bilo razprave.
Ad. 5
Strokovna sodelavka je društvo IBS obvestila o potrebnih podatkih, ki jih morajo priložiti prošnji za
članstvo.
Ko odgovarjamo na e-pošto, ki pride na naslov JZS, moramo odgovoriti vsem oz. člane predsedstva vsaj
obvestiti o odgovoru.
Zapisniki sej so zdaj malenkost bolj brani.

EuroSpeleo Foruma se bo predvidoma udeležil Matej Mihailovski.
Ostale pripombe so podajali sproti.
Ad. 6
Aleš Lajovic je predlagal, da bi vsem zdravnikom, ki so sodelovali z JRS, dali priznanja. Predsedstvo se
s tem strinja.
Seja je bila zaključena ob 20:50.
Zapisal: Marko Erker

