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Št. zapisnika: 26/2017
Ljubljana, 5. 2. 2018

Zapisnik 26. redne seje predsedstva JZS

Seja se je začela ob 18:10 v prostorih Katastra jam.

Prisotni
Robert  Anžič,  Igor  Benko,  Marko  Erker,  Bojan  Jereb,  Aleš  Lajovic,  Maks  Merela,  Matej

Mihailovski, Maks Petrič, Bernard Štiglic, Jure Tičar, Marko Zakrajšek, Walter Zakrajšek, Zdenka Žitko
Nadzorni odbor: Miha Čekada, Sašo Finžgar
Strokovna sodelavka: Lea Pavrič

Dnevni red
1. Sprejem dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika 25. seje predsedstva
3. Volilni občni zbor
4. Poročilo strokovne sodelavke Lee Pavrič
5. Poročila in realizacija sklepov

5.1. Predsednik
5.2. Poročilo tajnice/pregled pošte
5.3. Poročilo blagajnika
5.4. Poročila vodje katastra
5.5. Poročila vodje JRS
5.6. Poročilo službe za varstvo jam
5.7. Poročilo službe za izobraževanje
5.8. Poročilo tehnične komisije
5.9. Služba za jamsko in tehnično potapljanje
5.10.Člani predsedstva

6. Nadzorni odbor
7. Razno

Ad. 1
Dnevni red je potrjen.

Ad. 2
Zapisnik 25. seje je soglasno sprejet.

Sklep 66/2018: Predsedstvo sprejema zapisnik 25. seje.

Ad. 3
Občni zbor ne bo v Brežicah, kot je bilo predvideno, ampak verjetno v Čateških toplicah. JK Brežice
ureja podrobnosti.

http://www.jamarska-zveza.si/
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Zadnja leta je 2.000 € zadostovalo za pripravo slavnostne seje in občnega zbora. Pričakujemo, da bo
tako tudi letos.

Sklep 67/2018: Za potrebe občnega zbora se nameni do 2.000,00 €.

Komisija za priznanja JZS se je sestala in pregledala prispele predloge za priznanja. Na predsedstvo so
poslali zapisnik seje in predlog sklepa. Predsedstvo sprejema njihov predlog za podelitev priznanj JZS
2018.

Sklep 68/2018: Za leto 2018 se podeli:
2 Plaketi z Zlatim znakom JZS
5 zlatih znakov JZS
8 srebrnih znakov JZS
9 bronastih znakov JZS
27 priznanj JZS.

Ad. 4
Ureja zavarovanja za naslednje leto. V RC Tolmin so opravili inventurni popis. Bila je na delavnici za
pripravo projektov LIFE. Prav tako je bila z ekipo na sestanku na Ministrstvu za okolje in prostor.
Pripravlja dokumentacijo za prijavo na projekt LIFE, kjer bi obravnavali problematiko onesnaženih jam
v Sloveniji in pregledali dobre prakse v tujini. Nekaj sredstev naj bi bilo na voljo tudi za čiščenje jam.
Obveščeni  smo  bili,  da  ne-jamarji  v  Erjavčevo  jamo  vodijo  precejšnje  število  turistov  in  so  jo
posledično vidno poškodovali. Vodja službe za varstvo jam bo pripravil prijavo na inšpekcijo.

Ad. 5
Predsednik:
Sredi marca se bodo še enkrat dobili na sestanku na Ministrstvu za okolje in prostor.
Janku  Štamparju  letos  poteče  funkcija  duhovnega  asistenta  jamarjev.  Potrebno  mu  bo  urediti
podaljšanje.

Tajnica:
Jamarju iz Italije, ki je na JZS poslal prošnjo za pomoč pri obisku ene od zaklenjenih jam, bo odgovorila
in razložila postopek pridobitve ključa.

Blagajnik:
Stanje: 7.307,58 €
Nekaj računov za izdelke in storitve, ki so bile plačane po predračunih, za leto 2017 še vedno ni dobil. 
Odslej bo material in storitve plačeval šele, ko bo od dobaviteljev prejel popolne račune.

Kataster:
Zapisniki drugega polletja 2017 so dostavljeni na IZRK. Leto 2017 je bilo rekordno tako po številu
oddanih zapisnikov kot tudi po številu oddanih po elektronski pošti.

JRS:
V januarju je JRS zabeležila 27 aktivnosti, med njimi tehnični zbor, patruljni tek, nekaj sestankov in
tudi 4 intervencije. V februarju smo imeli že sestanek za CSAR, potrjevanje statusa in vajo na Kaninu.
Pogodbo med JZS in URSZR smo dobili v predogled, vodja JRS je že poslal naše pripombe.



Varstvo jam:
Brez posebnosti. Ukvarja se z Erjavčevo jamo.

Izobraževalna služba:
Na JZS je prišlo vabilo za udeležbo na taboru JuHoFoLa. Če najdemo inštruktorja, ki bi šel z njimi,
lahko prijavimo eno skupino.

Varnostno tehnična služba:
Ni poročila.

Služba za jamsko in tehnično potapljanje:
Potapljači raziskujejo v Suhadolci. Konec meseca se bodo udeležili reševalne vaje v Srbiji.

Člani predsedstva:
Spet smo debatirali na temo Valvasorjeve plakete. Izbiralo bi se med vsemi, ki so oddali zapisnike v
kataster JZS za izbrano leto. Če za neko odkritje ne dobimo zapisnikov, le-to ne pride v konkurenco. Še
vedno se zanašamo na Aleša Lajovica in Leo Pavrič, da pripravita osnutek pravilnika o tej plaketi.

Ad. 6
Pripombe so podali sproti.

Ad. 7
Za knjižnico JZS je Sašo Finžgar dostavil knjigo Naših prvih 7 ekspedicija.

Vabljeni smo na predstavitev lidarskega snemanja Škocjanskih jam.

Julija bo tudi letos BSU Camp, tokrat v Romuniji. Tam bi lahko predstavili CSAR.

Seja je bila zaključena ob 20:05.

Zapisal: Marko Erker

Priloge
Priloga 1: Zapisnik komisije za priznanja

Zapisnik 12. seje 
komisije za priznanja 31012018.docx

Priloga 2: Seznam prejemnikov priznanj JZS

Priznanja JZS 2018 - 
seznam.ods
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