JAMARSKA ZVEZA SLOVENIJE
Lepi pot 6
SI - 1000 Ljubljana

 predsedstvo@jamarska-zveza.si
 http://www.jamarska-zveza.si

Št. zapisnika: 27/2020
Ljubljana, 18. 5. 2020
Zapisnik 27. redne seje predsedstva JZS
Seja se je začela ob 20:00 preko konferenčnega klica.
Prisotni
Bernard Štiglic, Damijan Šinigoj, Igor Benko, Klemen Mihalič, Jure Tičar, Miha Staut, Robert
Anžič, Maks Merela, Walter Zakrajšek, Marko Zakrajšek
Nadzorni odbor: Miha Čekada, Robert Rehar
Dnevni red
a. Sistemsko snemanje sej s strani izbranega ponudnika konferenčnega sistema
1. Sprejem dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika 25. in 26. (konferenčne) seje predsedstva
3. Dogovor o nadaljnji organizaciji dela predsedstva JZS
3.1. Volilni OZ JZS 2020
4. Poročila in realizacija sklepov
4.1. Poročilo predsednika
4.2. Poročilo strokovne sodelavke Lea Pavrič
4.3. Poročilo tajnice
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. a
Nihče od prisotnih nima proti, da Marko Zakrajšek snema sejo v namen zapisnika. Video posnetek se
izbriše, takoj ko je narejen prepis za zapisnik.
Ad. 1
Dnevni red sprejet.

Ad. 2
Zapisnika 25. in 26. seje sprejeta.
Ad. 3
Sprejeto je bilo, da bo volilni OZ JZS 06.06.2020 v Predmeji. Predsednik in tajnica uredita vse potrebno
z vabili in navodili.
Ad. 4
Predsednik:
Predsednik, vodja NO in vodja službe za VJ so dosegli da imamo na podlagi Zakona o ohranjanju narave
še naprej status nevladne organizacije v javnem interesu na področju ohranjanja narave in se lahko
vključujemo v postopke, kar je ob teh ukrepih izjemnega pomena in skorajda privilegij.
Strokovna sodelavka:
Ni bila prisotna, niti ni poslala poročila.
Tajnica:
Ni bila prisotna, niti ni poslala poročila.
Blagajnik:
Stanje na računu na dan 18.5.2020 je 27.915,92€, ali 42.504,37€ skupaj z limitom na računu. ZRC SAZU
nam je letos že plačal tri račune v skupni višini 29.315,50€, od tega smo že plačali 2.567,80€ DDV-ja.
13.3.2020 smo od geodetskega inštituta dobili plačan račun v višini 732,00€. Do danes je bilo plačano
že za 15.000€ opreme iz letošnjega investicijskega transferja pri JRS. Z začetkom maja so društva začela
obnavljati zavarovanja svojih članov. Prejel sem spiske zavarovancev. Do zdaj še nisem prejel računa in
zavarovalne police od zavarovalnice. Čeprav je bil rok plačila zavarovalnih premij do 1.5.2020 je od 14
društev plačalo premijo samo 7. društev. Premije do dane s še niso plačala društva Divača, Ajdovščina,
Kostanjevica na Krki, Novo mesto, Temnica, Topolšica in Železničar. V obvestilu je jasno zapisano, da
zavarovanje velja, ko je plačana premija. Plačan je bil račun za tisk Naši jam v višini 2.130,00€ in
1.259,04 Studio enota za oblikovanje Naših jam. Nekatera društva so plačala članarino.
Kataster:
Vpisanih dobrih 500 zapisnikov, nekaj 10 jih čaka. Slaba tretjina vseh je tudi že natisnjena. Preden bo
to končano, bo potrebno iti v nabavo potrošnega materiala. Pripravili smo okvirno vrednotenje za IZRK
za leto 2019. Konec prejšnjega tedna smo dobili novo bazo jam. Ko bo dopolnjena, jo pošljem
društvom.
Oddan je bila 5 sklop jam na Geodetski inštitut. Sedaj je v pripravi 6 sklop jam (Gorenjska). S koncem
leta se predvideva, da se bo projekt zaključil.
JRS:
V minulem mesecu smo jamarski reševalci izgubili še enega odličnega jamarja in jamarskega reševalca.
V tragični prometni nesreči je umrl Marjan Vilhar iz Postojne. Pogreb je bil v četrtek 30.4.2020. Pogreba
se je udeležila manjša ekipa članov JRS. Obisk groba bomo, v večjem številu, organizirali po vseh teh
omejitvah. Vodenje reševalnega centra Postojna je prevzel Luka Zalokar. Matej Zalokar pa je njegov
pomočnik. Na CORS je poslan popravljen načrt obveščanja. Gospodar JRS je pričel z redno nabavo

načrtovane opreme. JZS/JRS vozni park se servisira, potekajo menjave pnevmatik, tehnični pregledi,
registracije in servisne vožnje. Potapljači so pridno pričeli s kondicijskimi potopi. V soboto je bila JZS
razstava prestavljena iz Mojstrane v Škocjanske jame.
Intervencije:
• 29.4.2020 – Rc Sežana. Iskanje pogrešane osebe v avtocestnem jašku – propustu za meteorno
vodo. Dekani. Oseba ni bilo v tem jašku.
• 2.5.2020 – Rc Kranj. Iskanje pogrešanega otroka. Medvode – Vaše – Babja jama. Otrok se je sam
vrnil domov.
CSAR je v postopku ponovnega certificiranja. Glede na trenutno situacijo, zadeve stojijo in se bodo
zadeve urejale, ko se umiri korona situacija.
Varstvo jam:
Na FB je VJ objavil 55 objav in s tem seznanil tako jamarje in širšo javnostjo kaj in kako počnemo jamarji.
Objave so bile zelo pozitivno sprejete in dosegle mnogo všečkov in delitev.
Izobraževalna služba:
Zadnje čase zelo aktivni pri izdelavi spletnega priročnika o jamarstvu.
Varnostno tehnična služba:
VTS služba sodeluje in pomaga IS pri izdelavi spletnega priročnika za jamarstvo.
Služba za jamsko in tehnično potapljanje:
Brez posebnosti v tekočem mesecu.
Služba za šport:
Ni bil prisoten, niti ni poslal poročila.
Služba za jamski turizem:
Ni bila prisotna, niti ni poslala poročila.
Člani predsedstva:
Razveselila nas je novica, da so 30. aprila izšle Naše jame št.48. Po dvanajstih letih. Glavnino dela je
opravil Andrej Mihevc. Na razpolago so v naši Knjižnici. Načeloma dobi vsako društvo, ki je član zveze
in ima poravnane obveznosti, po pet izvodov v okviru članarine, sicer pa izvod stane 10 eur. Obseg: 234
strani, naklada 400.
Ad. 5
NO je zopet izpostavil, da pošta, ki prihaja na JZS še vedno ni urejena. Člani predsedstva se trudimo in
poizkušamo zadevo urediti.
Ad. 6
Ni bilo razprave.
Seja je bila zaključena ob 21:45
Zapisal: Marko Zakrajšek

