JAMARSKA ZVEZA SLOVENIJE
Lepi pot 6
SI - 1000 Ljubljana
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Št. zapisnika: 4/2016
Ljubljana, 5. 9. 2016
Zapisnik 4. izredne seje predsedstva JZS
Seja se je začela ob 18:28 v prostorih Katastra jam.
Prisotni
Robert Anžič, Igor Benko, Marko Erker, Bojan Jereb, Maks Merela, Maks Petrič, Bernard
Štiglic, Jure Tičar, Marko Zakrajšek, Zdenka Žitko
Nadzorni odbor: Miha Čekada, Robert Rehar
Dnevni red
1. Sprejem dnevnega reda
2. Projekt KANIN-CANIN
3. Vseslovensko jamarsko srečanje v oktobru
4. Razno
Ad. 1
Dnevni red je potrjen.
Ad. 2
Maks Merela je predstavil dosedanje aktivnosti in načrtovane aktivnosti na projektu. Glavni namen
projekta je popularizacija Kanina kot turistične destinacije.
Predsednik je predlagal, da bi za delo svojih članov dobila sredstva društva. Zaposlenega
administratorja bi lahko plačali iz 15% deleža, ki je na projektu mišljen za administracijo. Ostale, ki bi
delali na projektu, bi tudi zaposlili.
Lastni prispevek JZS (15% projekta) bi bil iz naslova nabave opreme in prevozov.
Planirane aktivnosti:
- Pregled terena:
o Posnetki terena iz zraka - termovizija (podizvajalec, Matevž Lenarčič), LiDAR, ortofoto
o 3D modeli terena z jamami, tudi stiskani
o Pregled terena/jam na lokaciji z izdelavo tehničnih načrtov reševanja
- Brošure
- Izobraževanja turističnih vodnikov, opcijsko tudi predavanja za turiste
Budžet našega dela projekta je cca. 105.000 €.
Sklep 23/2016: Predsedstvo soglaša s prijavo na projekt KANIN-CANIN v mehanizmu Interreg
Italija-Slovenija kot partner projekta. Vodja našega dela projekta je Robert Rehar.
Ad. 3

Prvi možni vikend za organizacijo srečanja bi bil 1. vikend oktobra. Tudi takrat nekateri nimamo časa,
tako da je naslednja varianta 22. 10. v Predmeji (Tiha dolina). JDDR opremi nekaj jam za športni del.
Ad. 4
Ekipa CSAR JRS se bo v kratkem dobila na pripravljalnem sestanku na URSZR.
Ekipa za popravke Zakona o varstvu jam bo: Miha Čekada, Marko Erker, Jure Tičar, Igor Benko, po
potrebi pa tudi zunanji svetovalci.
Seja je bila zaključena ob 21:10.
Zapisal: Marko Erker

