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Št. zapisnika: 17/2017
Ljubljana, 5. 6. 2017

Zapisnik 17. redne seje predsedstva JZS

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

Prisotni
Robert Anžič, Igor Benko, Marko Erker, Bojan Jereb, Maks Merela, Marko Zakrajšek, Walter

Zakrajšek, Zdenka Žitko
Ob 18:40 je prišel Aleš Lajovic.
Nadzorni odbor: Robert Rehar

Dnevni red
1. Sprejem dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika 15. 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 15. seje je soglasno sprejet.

Sklep 52/2017: Predsedstvo sprejema zapisnik 15. seje.

Ad. 3
Predsednik:
Novi prostori za JZS so odobreni, čaka se podpis dokumentov. Tudi JRS in IS bi želeli tam imeti prostor
za svoje dokumente oz. JRS tudi za RC LJ. Urediti bo potrebno prostor, opremo, organizirati selitev
itd. Pri selitveni logistiki bi lahko pomagali člani JRS.
Raiffeisen lahko vprašamo, če bi nam odstopili parkirni prostor v garaži Letališke 29, Sintal pa, če bi
nam tam lahko hranili rezervne ključe od prostorov.
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Trenutno aktualna ideja za ureditev vodenja po neturističnih jamah je ta, da bi bili vodniki lahko vsi
jamarji z USJD, pri čemer bi morali delovati v sklopu neke pravne osebe, ki bi urejala zavarovanja in
prevzela odgovornost.
Za tistih cca. 250 zaprtih jam bi izbranemu ponudniku država ponudila okoli 35.000 € za vzdrževanje
infrastrukture in poročanje. MOP predlaga, da se cca. 20 jam rezervira za gospodarske namene kot
npr. zorenje sirov, vin, itd. Za mnenje glede predloga oz. predlog jam so prosili JZS. Predlagamo lahko
jame, ki imajo že določeno infrastrukturo oz. so jih že v preteklosti uporabljali v te namene, torej bi
bil negativni vpliv čim manjši. Pripraviti je potrebno seznam, elaborat z omejitvami in še kaj. Seznam
bo  pripravil  Aleš  Lajovic  in  ga  poslal  predsedniku  JZS.  Tudi  društva  se  pozove  k  sodelovanju  –
posredovanju podatkov. Tajnica jim pošlje dopis.

Tajnica:
JZS je dobila potrdilo, da ima status organizacije v javnem interesu s področja varovanja narave.
Z Leo Pavrič je bila na konferenci Life Slovenija.

Blagajnik:
Poročilo je poslal po e-pošti.
Stanje na računu JZS na dan 5. 6. 2017 je 77.049,28 €.
30. 5. 2016 smo dobili plačan že drugi račun od ZRC SAZU. Računi, vračila po računih in kilometrine so
izplačane po planu.

Kataster:
Vse poteka po planu. Nova baza še ni na voljo.

JRS:
RC NM končuje urejanje prostorov.  Tudi  novo vozilo  RC NM je že v  uporabi.  Vodja JRS je bil  na
sestanku  rudarskih  reševalnih  služb.  Na  srečanju  od  nas  pričakujejo  izvlek  čez  50  m  steno
kamnoloma. Vaja v Keli je odlično uspela. V Govicu so naredili še nekoliko bolj stiskaško vajo s še
manj opreme iz cca. 120 m globine. Ekipa PP trenira. Imeli smo nekaj predstavitev po vrtcih in šolah.
Intervencija reševanja psa je bila uspešna.
Podpis pogodbe za enoto CSAR bo enkrat do 1. 7. 2017, financiranje se začne 1. 7. 2017 in traja to 1.
9. 2018. JRS bo morala določiti skrbnika opreme in predlaga Roka Planinca. Obvezni bosta udeležbi
JRS na 2 vajah: TTX maja 2018 (2 iz vodstva ekipe) in zaključna certifikacijska vaja v Avstriji prav tako
maja 2018 (30 udeležencev).

Varstvo jam:
Ni poročila.

Izobraževalna služba:
Predsednik predlaga, da bi za USJD pripravili tečaj na nivoju zveze za vse, predvsem pa tiste, ki tečaja
ne bi  opravljali  v  okviru  jamarskih  društev.  Glede na povedano na začetku bi  USJD pomenil  tudi
poklicno kvalifikacijo, torej bi bilo primerno izvajanje tečajev na višjem nivoju.
Nadaljevali smo z razpravo glede cene izpitov. Zadnja podražitov je člane predsedstva presenetila in
sprožila daljšo razpravo, mnenja (članov predsedstva) pa so močno deljena. Primerljiva organizacija
(Planinska zveza Slovenije) računa precej več. Tečaj in izpit za pripravnika pri njih stane menda 150 €,



tečaj in izpit za alpinista pa še nadaljnjih 150 €. Ceno izpita za naziv USJD je določila država in je ne
smemo spreminjati.

Za glasovanje smo na koncu predlagali 2 možnosti:
Naziv

Cena
Jamar pripravnik Jamar Inštruktor

jamarstva
USJD Jamar  (pripravnik)  +

USJD
A 25 € 25 € 80 € 48 € 48 €
B 25 € 25 € 80 € 48 € 25 € + 48 € = 73 €

Od 9 prisotnih članov predsedstva so za možnost A glasovali 3 in za B 5, 1 se je vzdržal.

Sklep 53/2017: Predsedstvo sprejema naslednje cene izpitov: 25 € za jamarja pripravnika in jamarja,
48 € za USJD, 80 € za inštruktorja in 73 € kombinacije.

JDGV, JKČGP in ŠJKPT so imeli 4. 6. 2017 izpite za pripravnike. 4 od 5 tečajnikov je izpit naredilo.

Varnostno tehnična služba:
Poročilo je poslal po e-pošti: Kakšnih novosti s strani VTS ni.

Služba za jamsko in tehnično potapljanje:
Povezani sta Pivka jama in Magdalena jama. Sodelovali so na vaji v Govicu. Naši jamski potapljači so
dobili še en naziv: znanstveni potapljači. Hrvatje so Roberta Anžiča povabili na svojo vajo.

Ad. 4
Ni posebnosti.

Ad. 5
Išče se nekoga, ki bi sestavil novi jamarski bivak na Rombonu.

Seja je bila zaključena ob 21:00.

Zapisal: Marko Erker
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