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Št. zapisnika: 2/2020
Ljubljana, 6. 7. 2020
Zapisnik 2. redne seje predsedstva JZS
Seja se je začela ob 18:40 v prostorih Katastra jam.
Prisotni
Robert Anžič, Igor Benko, Marko Erker, Aleš Lajovic, Maks Merela, Samo Milanič, Miha Staut,
Damijan Šinigoj, Bernard Štiglic, Jure Tičar, Marko Zakrajšek, Walter Zakrajšek
Nadzorni odbor: Miha Čekada, Sašo Finžgar
Strokovna sodelavka: Lea Pavrič
Dnevni red
1. Sprejem dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika 1. seje predsedstva
3. Poročila in realizacija sklepov
3.1. Poročilo predsednika
3.2. Poročilo strokovne sodelavke
3.3. Poročilo blagajnika
3.4. Poročilo katastra
3.5. Poročilo JRS
3.6. Poročilo službe za varstvo jam
3.7. Poročilo službe za izobraževanje
3.8. Poročilo varnostno tehnične službe
3.9. Poročilo službe za jamsko in tehnično potapljanje
3.10.Poročilo službe za jamski turizem
3.11.Poročila članov predsedstva
4. Nadzorni odbor
5. Razno
Ad. 1
Dnevni red je potrjen.
Ad. 2
Zapisnik 1. seje je sprejet.
Sklep 6/2020: Predsedstvo sprejme zapisnik 1. seje.
Ad. 3
Predsednik:
Ministra za okolje in prostor je ponovno prosil za sestanek, ki je odobren. Koča Petra Skalarja na Kaninu
bo čez poletje ponovno na voljo. Poskusil se bo dogovoriti tudi za ugodnejše karte za žičnico. Postopki
za postavitev skladišča na Rombonu tečejo.

Strokovna sodelavka:
Še vedno je v dogovarjanju s predsednikom JD Sežana glede skrbništva nad zaklenjenimi jamami. ŠJKP
Topolšica je doniral manjši hladilnik za prostor JZS v Bovcu.
Blagajnik:
Stanje na računu: 1.608,70 €
Z novim računovodskim servisom je dosegel dogovor, s starim pa do konca meseca končamo
sodelovanje.
Kataster:
Izteka se plodno prvo polletje s predvidoma rekordnim številom zapisnikov.
JRS:
Člani JRS so bili na izobraževanjih - odnosi z javnostmi in zaupniški moduli. Pomagal smo pri montaži
za spremljanje kakovosti vode v rudniku Mežica. Sodelujemo s POP TV, ki pripravlja prispevek o
jamarstvu in jamarskem reševanju. Vozila JRS so premalo vožena, v garažah pa rjavijo zavore. Če se da,
naj bi jih parkirali z ogretimi zavorami. RC PO ima s tem še posebne težave, zato bomo poskusili
spodbuditi uporabo. Vaji v Hudi luknji in Kačni jami sta lepo uspeli.
Varstvo jam:
V zvezi z IYCK 2021 se je dobil s predstavnikoma IZRK. Nove naše jame gredo dobro v promet.
Izobraževalna služba:
Ni bil prisoten.
Varnostno tehnična služba:
Naredil je pregled sistemov vleka, ki ga bo morala predebatirati JRS.
Služba za jamsko in tehnično potapljanje:
Trije potapljači so naredili tečaj modul 3. Tujci menda precej vabijo na potapljanje v naših jamah, žal
tudi brez ustreznih dovoljenj. Predlaga pripravo dopisa na pristojni inšpektorat, kjer bi JZS opozorila na
to dogajanje.
Služba za jamski turizem:
Jamo Srnico bi še vedno želeli pripraviti za turistične obiske.
Člani predsedstva:
Sklep 7/2020: Predsedstvo sprejme popravljen Pravilnik o izposoji vozil JRS.
Ad. 4
Pripombe so podajali sproti.
Ad. 5
Hrvati (HGSS) so poslali predlog za sodelovanje na projektu, ki promovira prostovoljstvo pri reševanju
s težko dostopnih območij.

JK Temnica konec oktobra pripravlja Primorsko-Kraški jamarski tabor.
Seja je bila zaključena ob 20:05.
Zapisal: Marko Erker

