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Št. zapisnika: 13/2017
Ljubljana, 3. 4. 2017

Zapisnik 13. redne seje predsedstva JZS

Seja se je začela ob 18:30 v prostorih Katastra jam.

Prisotni
Robert  Anžič,  Igor Benko, Marko Erker,  Bojan Jereb, Matej Mihailovski,  Maks Petrič,  Jure

Tičar, Marko Zakrajšek, Walter Zakrajšek
Ob 18:40 so prišli Maks Merela, Bernard Štiglic in Zdenka Žitko.
Nadzorni odbor: Miha Čekada, Sašo Finžgar, Robert Rehar
Gostje: Lea Pavrič

Dnevni red
1. Sprejem dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika 12. seje predsedstva
3. Poročila in realizacija sklepov

3.1. Predsednik
3.2. Poročilo tajnice/pregled pošte
3.3. Poročilo blagajnika
3.4. Poročila vodje katastra
3.5. Poročila vodje JRS
3.6. Poročilo službe za varstvo jam
3.7. Poročilo službe za izobraževanje
3.8. Poročilo tehnične komisije
3.9. Služba za jamsko in tehnično potapljanje
3.10.Člani predsedstva

4. Nadzorni odbor
5. Razno

Ad. 1
Dnevni red je potrjen.

Ad. 2
Zapisnik seje je soglasno sprejet.

Sklep 43/2017: Predsedstvo sprejema zapisnik 12. seje.

Ad. 3
Predsednik:
Tajnica bo obvestila članice JZS o črtanju 4 društev.

JK Novo Mesto je zavarovanja že sklenilo. Izbrane so naslednje opcije:
Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 Varianta 4

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


Nezgodna smrt 20.000,00 € 20.000,00 € 25.000,00 € 50.000,00 €
Trajna invalidnost 40.000,00 € 40.000,00 € 50.000,00 € 100.000,00 €
Dnevna odškodnina / 8,00 € 10,00 € 10,00 €
Stroški zdravljenja / 500,00 € 500,00 € 500,00 €
Bolnišnični dan / / 10,00 € /
LETNA PREMIJA za 1 osebo 15,75 € 28,34 € 37,50 € 54,58 €

Društva  morajo  poslati  seznam  zavarovancev  in  plačati.  Zavarovanja  bodo  veljavna  od  1.  v
naslednjem mesecu po plačilu do 30. 4. naslednjega leta. Zavarovanje bo ločeno od članarin. Nakazati
morajo društva, ne pa fizične osebe. Navodila za društva bosta spisala Lea Pavrič in Bernard Štiglic.

Sklep 44/2017: Za zavarovanje so na voljo 4 opcije po ponudbi Zavarovalnice Sava z dne 23. 3. 2017

Za administratorko se je javila Lea Pavrič. Bernard Štiglic bo uredil dokumente z računovodkinjo.

Na  predsedstvo  je  prišla  prošnja  DZRJ  Bled  glede  pomoči  pri  pridobivanju  soglasij  za  zip-line.
Dogovorijo se lahko z vodjem novoustanovljene službe za šport, če jih ta vzame pod svoje okrilje.
Tajnica o tem obvesti tudi omenjenega vodjo.

Predsednik je dobil prošnjo DZRJ SR Domžale po sodelovanju na CRT za ženske. JZS ga pri tem  podpre
tudi letos. Na uporabo dobi vozilo JRS za logistično podporo, če se tja pripelje kateri od reševalcev
JRS, morda se reševalkam iz JRS nudi refundacije.

Tajnica:
Potrebno bo podaljšati posredovanje pošte na tajnico.
Z blagajnikom je bila na računovodstvu.

Blagajnik:
Stanje na današnji dan: 55.156,27€.
Izdal je precej računov za Jamarje, še nekaj jih čaka. Računovodkinja je odkrila še nekaj problemov.
Dogovorili so se glede plačevanja zavarovanj.
Na IZRK je že poslal prva dva računa.

Kataster:
Vrednotenje 2016 je bilo poslano na IZRK.

JRS:
Izvedli so vaje po RC, dan CZ na Brdu, predstavitev JZS in JRS na Pokljuki in vajo celotne JRS v steni.
Zdravniki so organizirali tečaj Speleo trauma care po vzoru CNSAS.
Mansarda v Bovcu je pripravljena na prevzem. Tajnica pripravi hišni red in vpisno knjigo, ključ bi bil
po možnosti v Hotelu Mangart, dostopen pa po predhodni najavi (vsaj 2 dni vnaprej) pri tajnici.

Sklep 45/2017: Skrbnica prostorov v Bovcu bo Zdenka Žitko.



Dan pred OZ je bil na obisku predstavnik EK, ki je pregledal dosedanje delo na CSAR. Certifikacijska
vaja bi bila prestavljena na maj 2019, organizirali bi jo pa v Sloveniji. Morda bi se dalo sestaviti celo
mednarodni modul.

Varstvo jam:
Vodja službe za varstvo jam je pregledal že cca. 1000 jam.
Dobil je vabilo na usposabljanje policistov glede ravnanja s pastmi za hrošče, a se ga ne bo mogel
udeležiti. Zamenjal ga bo Bernard Štiglic.
V sistem vrednotenja zapisnikov se bo dodalo tudi H-zapisnike. Pravila določita kataster in SVJ.

Sklep 46/2017: Pri vrednotenju za leto 2017 in naprej se bodo upoštevali tudi H-zapisniki.

Izobraževalna služba:
Enkrat sredi maja bi cca. 10 tečajnikov delalo društvene izpite za pripravnike.

Varnostno tehnična služba:
Ni bilo poročila.

Služba za jamsko in tehnično potapljanje:
Dobili smo novega tehničnega potapljača.

Ad. 5
Delegacija  JZS  (Igor  Benko,  Miha  Čekada  in  Jure  Tičar)  se  bo  udeležila  sestanka  glede  ZVPJ  na
ministrstvu. Ena od dodatnih tem morajo biti jamski hrošči, druga pa usposabljanje ekipe minerjev v
jamah.

Prišel je poziv za ogled spletnega Grottocentra. JZS bi lahko posredoval trenutno že javne podatke z
lego  zaokroženo  na  npr.  200  m,  brez  posebnega  filtriranja  (razen  nekaterih  bolj  ranljivih  jam).
Skrbnikom vodja katastra odgovori, da delamo na nekakšni oddaji osnovnih podatkov.

Spreminja se statut UIS. JZS se s spremembami načeloma strinja.

Sklep 47/2017: JZS podpira spremembe statuta UIS in spremljevalne dokumente, kot so bili objavljeni
v publikaciji UIS Bulletin št. 58/2.

Seja je bila zaključena ob 21:00.

Zapisal: Marko Erker
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