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Št. zapisnika: 5/2016
Ljubljana, 12. 9. 2016
Zapisnik 5. redne seje predsedstva JZS
Seja se je začela ob 18:25 v prostorih Katastra jam.
Prisotni
Robert Anžič, Igor Benko, Marko Erker, Bojan Jereb, Aleš Lajovic, Bernard Štiglic, Marko
Zakrajšek, Zdenka Žitko
Nadzorni odbor: Miha Čekada
Dnevni red
1. Sprejem dnevnega reda
2. Poročila in realizacija sklepov
2.1. Predsednik
2.2. Poročilo tajnice/pregled pošte
2.3. Poročilo blagajnika
2.4. Poročila vodje katastra
2.5. Poročila vodje JRS
2.6. Poročilo službe za varstvo jam
2.7. Poročilo službe za izobraževanje
2.8. Poročilo tehnične komisije
2.9. Služba za jamsko in tehnično potapljanje
2.10.Člani predsedstva
3. Nadzorni odbor
4. Razno
Ad. 1
Dnevni red je potrjen.
Ad. 2
Predsednik:
Rok za razpis projekta KANIN-CANIN je podaljšan do konca meseca.
Če nam uspe zaposliti administratorja, mora biti tak, da mu dokumentacija, administracija in
organizacija niso problem. Bernard bo računovodkinjo vprašal koliko bi nas taka oseba stala za 4-5 oz.
8 ur/teden in kako bi jo zaposlili. Vodje služb najkasneje do naslednje seje spet pošljejo predsedniku
spisek del, ki bi jih administrator opravljal.
Vodji JRS bi prav prišla službena kartica, da mu ne bi bilo treba zalagati svojega denarja.
Sklep 24/2016: Službeno plačilno kartico JZS imajo predsednik, blagajnik in vodja JRS.
Sklep je soglasno sprejet.

Glede popravkov Zakona o varstvu jam ni še nič novega, do naslednjega leta bi pa morale biti znane
šibke točke, ki bi jih želeli popravljati. Ampak vseeno si ne smemo naložiti česa, česar na koncu ne
bomo zmogli izvajati.
Pogovarjali smo se tudi o označevanju jam. Za nove jame bi lahko poskrbeli tako, da bi se pripravilo
QR kodo z nekoliko daljšo številko, ki bi se jo potem priredilo novim jamam. Na starih bi pa izkoristili
že obstoječe katastrske številke. Številka mora biti tudi natisnjena zraven na ploščici.
Tajnica:
Brez posebnosti.
Blagajnik:
Pomembni računi se zdaj pošiljajo elektronsko (e-račun).
Kataster:
Baza 2016a je bila poslana društvom. Poteka vrednotenje.
Sklep 25/2016: Sredstva z IZRK se delijo tako: 2500 € predsedstvu JZS, 12500 € društvom za
vrednotenje 2015, ostanek Katastru. Vodja Katastra izvede vrednotenje.
Računalnik na Katastru je že nekoliko zastarel. Privoščili bi si nekoliko sodobnejšega s posodobljeno
programsko opremo.
Sklep 26/2016: Katastru se odobri nakup novega računalnika in monitorja v vrednosti do 2000 €.
JRS:
Ekipa CSAR je dobila vodjo in namestnika. Vodja je Maks Merela, namestnik pa Marko Zakrajšek.
Novembra gresta Maks in Marko v novih funkcijah na usposabljanje 'Module Table Top Exercises
2016/2017 – ModTTX'. Odvijalo se bo med 19. in 23. 11. v Nemčiji.
Ekipa za širjenje ožin je vadila na poligonu 208, vadili so tudi reševalci izza sifonov, reševalci po
reševalnih centrih in celotna JRS v soteski Predilica.
Kombi je JRS v avgustu posodila društvom za meddruštvene mednarodne odprave (Črna Gora, Bosna
– potapljači, Bosna – jamarji).
JRS je izvedla nekaj reševanj: jamarja iz Primadone, ki je bilo precej odmevno tudi v medijih, psa iz
jame na Gori Oljki, truplo psa iz Brimšice. Člani JRS so sodelovali pri iskanju pogrešane osebe v dveh
breznih pod Viševnikom na Pokljuki.
Registracija vozil je bila uspešna. Postavka za servis vozil je prekoračena. Na dveh VW je bilo več
vzdrževalnih del.
Priprave na jesenski del so v polnem teku.

Varstvo jam:
Služba za varstvo jam je na pobudo Franca Malečkarja naredila prijavo za Jamo v Koglu, na koncu pa
so ugotovili, da je jama tik za mejo s Hrvaško, kjer naši nimajo pristojnosti.
Vodja je dobil prijave glede žužkov in jih posredoval naprej Teu Deliću. Glede jam v Beli Krajini je
služba trenutno v fazi sodelovanja z društvom Proteus, ki se ukvarja z varstvom narave. Morda se
pojavi kakšna priložnost za projekt.
Izobraževalna služba:
Prav bi bilo, da JZS končno organizira tečaj za vodnike po turističnih jamah.
3. 9. so bili izpiti za nazive v JZS. Udeležilo se jih je 9 tečajnikov: 2 za Pripravnika in 7 za Jamarja. 8
izpitnikov je izpit uspešno naredilo, 1 je izpit popravljal in ga na koncu tudi uspešno opravil. Tečajniki
so bili iz klubov JK Krka, JK Novo mesto, JD Sežana, DZRJ Luka Čeč Postojna.
Vodji se zdi 12 € premalo za izpit za Pripravnika. Zato se prijavljajo neresni kandidati. Ceno bi dvignili
na 25 €.
Sklep 27/2016: Ceno izpita za Jamarja pripravnika se popravi na 25 €.
Inštruktorji so izrazili željo, da bi izobraževalna služba kupila GPS. Na predsedstvu v tem ne vidimo
prevelikega smisla brez dobre razlage. Vodja IS bo pripravil seznam želene opreme, IS se pa s tem
obveže, da bo dejansko izvajala izobraževanja, ne le izpitov.
Letos v jeseni bi izvedel potrjevanje statusa inštruktorja JZS.
Varnostno tehnična služba:
VTS je za na spletno stran napisala prispevek o nevarnosti obremenjevanja vponk na zob. Sicer pa se
prispela jamska rabljena oprema redno testira in zapisuje se ugotovitve. Izven liste je vodja
zainteresiranim svetoval glede tehnik (tehnično kaminsko plezanje) in opreme (kompleti z dyneema
vrvico zavezani neposredno v ploščico).
Služba za jamsko in tehnično potapljanje:
Sodeloval je na srečanju potapljačev v Mostarju, ki se ga je skupaj udeležilo cca. 50 potapljačev.
Organizacija je bil zelo dobra.
Pogrešanega Bolgarskega potapljača, ki so ga iskali preteklih nekaj mesecev, so na koncu našli Bolgari
sami. Niso ga pa še izvlekli.
Ad. 3
E-pošto, ki prihaja na naslov info@jamarska-zveza.si dobiva celo predsedstvo, odgovornost za
odgovore pa prevzame le malokdo. Pošto bo v bodoče bral novi administrator, do tedaj naj ostane po
starem.
Ad. 4

Marko Zakrajšek in Robert Anžič sta še enkrat predstavila dogajanje na srečanju EuroSpeleo. Govorili
so tudi o zavarovanju – jamarske zveze se poskušajo skupaj dogovoriti za zavarovanje, da bi s tem
nekoliko znižali trenutno previsoke premije.
Tiskati damo še nekaj dodatnih majic za inštruktorje JZS.
Naše jame so še vedno tik pred izidom. Na srečo je Jamar prevzel del člankov in bralcev.
Seja je bila zaključena ob 20:40.
Zapisal: Marko Erker

