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Št. zapisnika: 18/2017
Ljubljana, 4. 9. 2017
Zapisnik 18. redne seje predsedstva JZS
Seja se je začela ob 18:30 v prostorih Katastra jam.
Prisotni
Igor Benko, Marko Erker, Bojan Jereb, Maks Merela, Bernard Štiglic, Marko Zakrajšek, Walter
Zakrajšek, Zdenka Žitko
Nadzorni odbor: Robert Rehar
Dnevni red
1. Sprejem dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika 17. 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 17. seje je soglasno sprejet.
Sklep 54/2017: Predsedstvo sprejema zapisnik 17. seje.
Ad. 3
Predsednik:
Sredi septembra pričakuje prejem dokumentacije in podpis pogodbe za nove prostore na Letališki v
Ljubljani.
Na Ministrstvo za okolje je poslal opozorilo JZS glede pojavitve nevarne glive, ki ogroža proteuse.
Potrebno bo omejiti vstop v jame, kjer se ta glive verjetno ne bo pojavila. Le tako bi pred njo uspeli
zavarovati vsaj del populacije.

Pogovarjal se je o tem, da bi v gospodarske namene raje kot naravne izkoriščali umetne jame –
kaverne, opuščene tunele itd. – ne pa naravne. JZS bi ustanovila vzporedni kataster umetnih jam,
financiralo pa bi se ga iz dodatnih, namenskih sredstev.
Pogovarjali so se tudi o našem predlogu, da bi se koordinate odslej zaokrožalo. Predlog je naletel na
pozitiven odziv.
Lea Pavrič je končno zaposlena sodelavka Zveze.
Muzej v Mojstrani ima za jamarstvo rezervirano svojo sobo, predvidoma bi jo lahko začeli opremljati
konec leta ali v začetku 2018.
Tajnica:
Prostori v Bovcu so nared in v uporabi. Nekaj omar bo potrebno še odstraniti, da se v njih dobi
todaten postor. Klima bo nameščena takoj, ko bo imel monter čas.
Pošto po novem dostavlja tudi na Kanin.
Blagajnik:
Stanje: 83.193 €
MORS je nakazal še zadnja letošnja sredstva za avto. Tudi za Kataster so plačani že vsi računi, skupno
nekoliko čez 37.000 €.
Nekaj originalnih računov, sicer plačanih s kartico, mu še manjka. Pričakuje, da bo situacija rešena v
kratkem.
Kataster:
Pripravili in poslali smo bazo podatkov o jamah 2017a z novostmi leta 2016. Zapisnike se počasi vlaga
v mape. Zaključili smo oddajo prvega polletja 2017, zapisnike pa že izročili IZRK-ju. Za oddajo Male
sive celice smo priskrbeli načrt Sistema Migovec in dovoljenje za njegovo uporabo, na IZRK pa urejajo
isto za Sistem Postojnska jama. Na DJT sem imel predavanje o merjenju jam. Trenutno klubi
vrednotijo zapisnike, oddane v lanskem letu.
JRS:
V času med sejama so bile 3 intervencije – 2x reševanje psa, 1x pa oseb, ujetih na krožno-kabinski
žičnici na Kaninu.
Bili smo prisotni na Dnevih Mirana Bogataja v Murski Soboti, kjer je smo k sodelovanju pritegnili tudi
predsednika republike. Končani so izpiti JRS. Končani sta mednarodni vaji Cooperate v Bohinju in
potapljaška vaja v Mostarju. Bili smo prisotni tudi na Balkan Cave Summitu in izvedli tradicionalni
Spust princeske v Piranu.
Sledijo SRRES, Otroški bazar, vaja v Italiji, CRT v Sežani in srečanje ECRA v Bolgariji.
JRS je pomagala pri nekaj odpravah v tujino in na Kanin.
V oktobru se začnejo sodne obravnave v primeru poškodovane članice JRS.
Varstvo jam:
Poročilce je podal predsednik.
Prostovoljni varuhi narave so v postopku ustanavljanja.
Izobraževalna služba:
Opravljena 2 izpitna roka. En pri Stropnici, drugi pri Škofji Loki.

IS je organizirala predavanja in delavnice na DJT.
Katarini Kotnik IS JZS podeli naziv Jamar kot je bilo dogovorjeno 3 leta nazaj, med izpiti v Hudi Luknji,
a nikoli uresničeno.
Naknadno je poslal še pripeto poročilo.
poročilo
izobraževalne sluzbe.docx

Varnostno tehnična služba:
Ni poročila.
Služba za jamsko in tehnično potapljanje:
Poslal je sledeče poročilo:
- V začetku junija so trije člani JRS opravili tečaj reševanja izza sifonov,
- 11-13.08 ter 21-23.08 nadaljevanje raziska v Kostanjeviški jami, na akciji je sodelovalo 32 jamarjev iz
10 društev, (Vengušt, Anžič)
- V juliju in avgustu Vrhovec in Gantar nadaljevala z raziskavami v Planinski jami,
- 26-30.07 vaja Buna 2017 v Mostarju, pet JRS potapljačev ter spremljvana ekipa Benko I., Zakrajšek
W. ter Šinigoj D., uspešno izvedena maednarodna vaja skupaj z državno enoto ETP ter pripadniki
FUCZ BiH.
- 26.-31. 08 udeležba 13 slovenskih jamskih potapljačev na Balkan cave summit 2017, skupaj preko 40
udeležencev plus domačini (Švica, Francija, Avstrija, Madžarska, Poljska, Hrvaška, Srbija, Slovenija,
Bosna .... verjetno sem še koga pozabil.). Narejno veliko novih poligonov....
- Burja in Vengušt v okolici Idrije opravila potop v izviru ??? nova globina 106m
Predlog člana predsedstva je, da služba v bodoče podaja poročila o delu službe, ne pa delu vseh naših
potapljačev.
Člani predsedstva:
Dva predstavnika JZS sta bila na mednarodnem speleološkem kongresu v Avstraliji. Predstavila sta
mednarodno enoto CSAR in zvezo ECRA. Bila sta na sestanku FSE in komisije UIS za reševanje iz jam.
Prisotnih je bilo še nekaj Slovencev s svojimi predstavitvami.
23.-26. 8. 2018 bo v Essnu srečanje na temo varstva jam.
Ad. 4
Ni pripomb.
Ad. 5
Predsednik je pripravil spremembe statuta, kjer je omenjen strokovni sodelavec, spremenjen je način
volitev (lista) in kdo lahko kandidira (brez potrdila o članstvu v društvu). Na naslednji seji bomo o
spremembah podrobneje pogovorili.
Seja je bila zaključena ob 21:15.

Zapisal: Marko Erker

