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Št. zapisnika: 14/2021
Ljubljana, 06.09.2021
Zapisnik 14. redne seje predsedstva JZS
Seja se je začela ob 18:30 v prostorih katastra JZS.
Prisotni: Igor Benko, Damijan Šinigoj, Walter Zakrajšek, Samo Milanič, Klemen Mihalič, Bernard Štiglic,
Miha Staut, Jure Tičar, Lea Pavrič, Aleš Lajovic
Nadzorni odbor: Miha Čekada, Robert Rehar
Gostje: Damijan Potrpin
Opravičili: Marko Zakrajšek
Dnevni red
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Ad. 1
Dnevni red je bil sprejet.
Ad. 2
Lea Pavrič določena za zapisnikarja.
Ad. 3
Delovni del seje je bil prestavljen na to sejo, zato zapisnik 13. seje ne obstaja.

Ad. 4
4.1. Poročilo predsednika
Kot pridruženi partner v projektu GeoRescue smo se kupaj z Gorsko reševalno zvezo Slovenije, ki
je vodilni partner, prijavili na Razpis za digitalizacijo nevladnih organizacij Ministrstva za javno
upravo. V okviru projekta v vrednosti 69.999,51 € bomo razvili dve digitalno podprti aplikaciji s
številnimi javno dostopnimi in specialnimi prostorskimi podatki za potrebe obeh organizacij. V
sklopu projekta bomo zaposlili eno osebo, digitalizirali obstoječi kataster jam in ga nadgradili v
spletni kataster.
Ugodno se razvijajo tudi aktivnosti v zvezi s kočo Petra Skalarja.

4.2. Poročilo tajnika
/
4.3. Poročilo blagajnika
Stanje na računu na današnji dan je 95.467,04 €. Med počitnicami je plačeval račune, pripravljal
podatke za račune, pošiljal potrdila o plačilih članarin. Prispela so tudi sredstva IZRK za oddane
zapisnike.
4.4. Poročilo katastra
Na IZRK smo oddali zapisnike, ki so jih avtorji oddali v 1. polletju. Čaka nas vrednotenje za
prejšnje leto. Skupaj z GRZS smo se prijavili na projekt digitalne preobrazbe NVO. Rezultati bodo
predvidoma znani do začetka oktobra.
4.5. Poročilo JRS
V juliju je bilo nekaj predstavitev jamarstva (Šmarje, Podzemelj, Portorož, Škofljica…). Še pred
poletnim taborom Kanin 2021 so 2x imeli predhodne priprave na Kaninu.
Avgusta sta bili dve intervenciji – Molička Peč in Velika planina.
4.6. Poročilo službe za varstvo jam

4.7. Poročilo službe za izobraževanje
V soboto, 4. septembra, je Jamarska zveza Slovenije v Sežani organizirala izpite za nazive
jamar pripravnik, jamar in inštruktor jamarstva. Udeležilo se jih je 17 kandidatov za različne
nazive, sodelovalo pa je 10 demonstratorjev in inštruktorjev jamarstva pri JZS ter
pooblaščenka za preverjanje znanja iz področja varovanja jam. Veseli nas, da zadnja leta
opažamo dvig znanja pri kandidatih, vendar ponovno ugotavljamo, da bi morali v klubskih
sredinah dati več poudarka na tehnično kulturo (vzdrževanje in pregledovanje osebne
varovalne opreme) ter usposabljanja iz dokumentiranja in prve pomoči. Izpiti so bili
sestavljeni iz teoretičnega dela ter praktičnega dela v steni starega kamnoloma pri Lipici.
Teoretično in praktično znanje je bilo pri vseh kandidatih zelo zadovoljivo. Podpredsednik JZS
Damijan Šinigoj in predstavnik JD Sežana Jaka Jakofčič sta tako podelila priznanja šestim
novim jamarjem pripravnikom in desetim jamarjem. Prav tako je en kandidat uspešno
opravil vstopno preverjanje za inštruktorja jamarstva. Na izpitih so sodelovali kandidati iz
šestih jamarskih društev: DZRJ Simon Robič Domžale, JD Danilo Remškar Ajdovščina, JK Novo
mesto, JD Sežana, JK Krka in DZRJ Ljubljana.
4.8. Poročilo varnostno tehnične službe

Opozoril je na spremljanje izpravnosti osebne varovalne opreme, ki jo uporabljajo reševalci, kot
tudi jamarji v klubih.
4.9. Poročilo službe za jamsko in tehnično potapljanje
/
4.10. Poročilo službe za šport
/
4.11. Poročilo službe za jamski turizem
Od 25.-29.8.2021 je v organizaciji ŠJKPT s finančno in materialno podporo JZS na Vranskem
potekal 14. Balkan Cavers Camp – mednarodno jamarsko srečanje s poudarkom na jamarjih iz
balkanskih držav, ki so včlanjene v Balkan Speleo Union. Dogodka se je udleežilo preko 40
udeležencev iz Slovenije, Hrvaške, Srbije, Bolgarije in Poljske. Zaradi negotovih epidemioloških
razmer smo odločitev za izpeljavo dogodka sprejeli zelo pozno, šele v začetku julilja, kar je
posledično pomenilo zelo intenzivne priprave, minimalna razpoložljiva finančna sredstva in
negotovost glede števila udeležencev oz. možnosti izvedbe vse do zadnjega. Kljub temu se je z
veliko dobre volje, truda in vzornim sodelovanjem vseh vključenih uspešno izpeljal. Za izvedbo se
zahvaljujemo vsem sodelujočim, še posebej pa naslednjim: Jamarska zveza Slovenije za vso
finančno in materialno podporo; Civilna zaščita Celje za kombi in šotor; Slovenska vojska za
kopalnico in prevoz; Unior za donacijo ključev; Občina Vransko za oddajo sejne sobe; Turistično
društvo Šempeter za vodenje v jami Pekel. Najlepša hvala za pomoč in udeležbo: JK Kamnik:
Benjamin Lap in Klemen Kregar; JK Tirski zmaji Ljubno: Bernard Štiglic, Klemen Volovšek in Rafko
Žerovnik; JK Črni galeb Prebold: Jani Klasič, Anton Podgorski, Darko Naraglav in Dani Prelovšek;
KŠJK Speleos – Siga Velenje: Den Vrhovnik in Patricija Oštir; JD Sežana: Jaka Jurij Jakofčič; JD
Temnica: Samo Milanič; JK Krka: Leopold Bregar; JK Železničar Ljubljana: Irena Hren in Aleš
Lajovic; JK Novo mesto – JZS: Damjan Šinigoj; DZRJ Simona Robiča Domžale: Damijan Potrpin in
Matjaž Božič; JK Kostanjevica na Krki: Grega Čuk; Zlatko Semprimožnik z družino: ki nas je sprejel
v svoj dom.
4.12. Poročila članov predsedstva
/

Ad. 5
/
Ad. 6
Damijan Potrpin je predstavil dela, ki potekajo na koči Petra Skalarja in popravila na pogonski žičnici.
*Sklep 003/2020: ustanovi se Gospodarski odbor Skalar v sestavi Robert Rehar, Damijan Rehar in
Robert Marn.

*Sklep 004/2020: za skrbnika prostorov JZS v Bovcu se določi Petra Svete, predsednika JK Borovnica,
ki je tudi članica JZS.

Predsednik komisije za priznanja je pripravil zlate plakete JZS. Skupaj s predsednikom JZS bosta osebno
obiskala vse dosedanje prejemnike plaket in jim jih podelila. Pri pokojnih prejemnikih bosta plakete
predala družini.

Zapisala:
Lea Pavrič

