JAMARSKA ZVEZA SLOVENIJE
Lepi pot 6
1000 Ljubljana

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

Št. zapisnika: 18/2021
Ljubljana, 03.01.2022
Zapisnik 18. redne spletne seje predsedstva JZS
Seja se je začela ob 18:00 preko video konference in 18:20 na Katastru.
Prisotni: Robert Anžič, Igor Benko, Marko Erker, Aleš Lajovic, Matej Mihailovski, Miha Staut, Bernard
Štiglic, Jure Tičar, Marko Zakrajšek, Walter Zakrajšek
Nadzorni odbor: Miha Čekada, Robert Rehar
Dnevni red
1.
2.
3.
4.
5.

Sprejem dnevnega reda
Potrditev zapisnikarja
Potrditev zapisnika 17. seje predsedstva
Občni zbor 2022
Poročila in realizacija sklepov
5.1. Poročilo predsednika
5.2. Poročilo tajnika
5.3. Poročilo blagajnika
5.4. Poročilo katastra
5.5. Poročilo JRS
5.6. Poročilo službe za varstvo jam
5.7. Poročilo službe za izobraževanje
5.8. Poročilo varnostno tehnične službe
5.9. Poročilo službe za jamsko in tehnično potapljanje
5.10. Poročilo službe za šport
5.11. Poročilo službe za jamski turizem
5.12. Poročila članov predsedstva
6. Nadzorni odbor
7. Razno
Ad. 1
Predsednik pozdravi vse prisotne in zaželi uspešno leto 2022.
Dnevni red sprejet.
Ad. 2
Za zapisnikarja se določi Marka Zakrajška.
Ad. 3
Predsedstvo je soglasno potrdilo zapisnik 17. seje.
Sklep 009/2021: Predsedstvo sprejema zapisnik 17. seje.

Ad. 4
JZS bo izpeljala Volilni občni zbor JZS dne 19. 3. 2022. Člani kandidacijske komisije so: Marko Zakrajšek,
predsednik, Simon Hiti in Damijan Šinigoj, člana. Potrebno je spisati sklep glede koče Petra Skalarja, da
se ga na OZ potrdi (Igor Benko in Jerica Koren).
Sklep 010/2021: Predsedstvo JZS imenuje kandidacijsko komisijo v sestavi Marko Zakrajšek,
predsednik, Simon Hiti in Damijan Šinigoj, člana.
Ad. 5
Predsednik:
Potrebno je spisati pogodbo za predhodno potrjeno funkcijo sekretarja. Za to sta zadolžena Bernard
Štiglic in Miha Čekada. Predsednik natančno razloži glede pogodbe za skrb nad domom Petra Skalarja.
Sproti bo javljal, kako se odvijajo usklajevanja s PD Bovec. S strani DZRJ Simon Robič Domžale smo
dobili dopis glede pomoči pri izvajanju mednarodnih društvenih aktivnosti. Maks Merela in Damijan
Šinigoj bosta sodelovala pri pripravah in sproti obveščala predsedstvo o poteku.
Tajnik:
Pobira pošto in pripravlja potrebne zadeve za OZ JZS 2022.
Blagajnik:
Stanje: -979,00 €
Od URSZR smo v decembru dobili dve nakazili. Prvega za zadnji del rednega sofinanciranja in drugega
za izplačilo po CRT aneksu. Izplačani vsi računi za CRT. Plačano zavarovanje JRS reševalcev za leto 2022.
Plačani tudi vsi računi za Kataster (vrednotenje jam društvom). Prvo nakazilo s strani URSZR za 2022 se
pričakuje že sredi januarja.
Predsedstvo bi moralo v bodoče nekoliko bolj paziti na porabljena sredstva.
Kataster:
Popis lani oddanih zapisnikov je uspešno zaključen. Zbiranje za preteklo leto gre h koncu – še do prvih
uradnih ur katastra. Število ne bo ravno presežek, a tudi ne prav majhno – nekje v povprečju zadnjih
let.
JRS:
V decembru se je izvajala inventura. Podpisane pogodbe za leto 2022 s 83 reševalci. Udeležil se je
sestanka reševalnih služb na Gorenjskem, sestanek na Bovškem je žal zaradi drugih obveznosti izpustil.
Kot že vrsto leto, je bil tudi lani izpeljan spust Božičkov, tako v Ljubljani kot v Mariboru. Tokrat so Božički
obiskali tudi dom starejših občanov v Radovljici. Zaupniki JRS so se v decembru udeležili dveh
usposabljanj. Razložil je tri vrste polic, preko katerih je zavarovano predsedstvo JZS ter reševalci JRS.
Na URSZR smo zaprosili za nabavo terenskega vozila.
Varstvo jam:
Popis onesnaženih jam mu gre dobro od rok. Pregledal je že preko 8.000 jam. V sklopu zadnjih akcij v
Skalarja je bil tudi organiziran iznos smet (stare vrvi, karbid, hrana…).
Izobraževalna služba:
Ni prisoten.

Varnostno tehnična služba:
Testiral je novo zavoro in poročilo poslal vodstvu JRS. Pošlje še predsedstvu JZS.
Služba za jamsko in tehnično potapljanje:
Ni poročila.
Služba za šport:
Ni poročila.
Služba za jamski turizem:
Ni poročila.
Člani predsedstva:
Matej Mihailovski je uredil ventilacijo v Katastru, s katero smo imeli zadnje čase težave. Zadeva se še
testira, ampak očitno gredo nastavitve v pravo smer.
Ad. 6
Pripombe, ideje in komentarje so podajali sproti.
Ad. 7
Ekipa, ki raziskuje Skalarjevo brezno, išče rešitve za donacijo vrvi. JRS je potrdila, da bo pomagala po
svojih močeh.

Seja je bila zaključena ob 20:10.
Zapisal:
Marko Zakrajšek

