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Št. zapisnika: 15/2017
Ljubljana, 8. 5. 2017
Zapisnik 15. redne seje predsedstva JZS
Seja se je začela ob 18:30 v prostorih Katastra jam.
Prisotni
Igor Benko, Marko Erker, Aleš Lajovic, Maks Merela, Maks Petrič, Miha Staut, Bernard Štiglic,
Walter Zakrajšek, Zdenka Žitko
Nadzorni odbor: Miha Čekada, Sašo Finžgar, Robert Rehar
Gostje: Alenka Jelen, Lea Pavrič
Dnevni red
1. Sprejem dnevnega reda
2. Potrditev zapisnikov 13. in 14. seje predsedstva
3. Evropski projekt: Alpine innovation in rescue and safety (sodelujoči: Italija, Slovenija in
Hrvaška) - predstavitev
4. Poročila in realizacija sklepov
4.1. Predsednik
4.2. Poročilo tajnice/pregled pošte
4.3. Poročilo blagajnika
4.4. Poročila vodje katastra
4.5. Poročila vodje JRS
4.6. Poročilo službe za varstvo jam
4.7. Poročilo službe za izobraževanje
4.8. Poročilo tehnične komisije
4.9. Služba za jamsko in tehnično potapljanje
4.10.Člani predsedstva
5. Nadzorni odbor
6. Razno
Ad. 1
Dnevni red je potrjen.
Ad. 2
Zapisnika sej sta soglasno sprejeta.
Sklep 49/2017: Predsedstvo sprejema zapisnika 13. in 14. seje.
Ad. 3
Lea Pavrič in Zdenka Žitko sta predstavili trenutno stanje projekta. Če bo odobren, bo Lea Pavrič
vodja projekta z naše strani, Bernard Štiglic pa bo prevzel finance. Pomagali bodo še Maks Petrič, Jure
Tičar, Marko Zakrajšek in Zdenka Žitko. Marko Erker bo pomagal za potrebe Katastra. Te osebe naj bi
k prijavi priložile svoje življenjepise.

Sklep 50/2017: JZS pristopa k projektu AlpInn. Vodja projekta s strani JZS je Lea Pavrič, finančnik pa
Bernard Štiglic.
Ad. 4
Predsednik:
Trenutno je zavarovanih 128 jamarjev iz 15 društev. Možnost za zavarovanje je odprta še naprej.
Interni sestanek glede sprememb ZVPJ smo imeli konec aprila, 18. 5. pa smo zopet vabljeni na
sestanek na Ministrstvo za okolje in prostor. Naravovarstveni nadzorniki, če bi jih imeli, bi morali biti
ustrezno izobraženi in plačani, jame ustrezno označene, obiski pa dokumentirani. Ministrstvu se
predlaga, da koordinate jam za javno objavo v bodoče zaokrožajo. JZS bo pripravila odgovor v tej luči
in stališče zagovarjala na sestanku.
19. 5. bo še en sestanek z inšpekcijsko službo, ki bo izvedla nadzor določenih jam glede nelegalnega
izlova hroščev.
10. 5. bo na MOL sestanek na temo razpoložljivih prostorov za Kataster. Pogovarjali bi se o cca. 100
m2.
V Bovcu je JZS dobila prostore v gasilnem domu na letališču. Opremili bi jih s pečko in kakimi ležišči.
Na voljo so že toaleta, tuš in kuhinja. Po predhodni najavi bi lahko tam prenočili tako jamarji (vsaj en
mora biti član JZS) kot reševalci. Ključ je dostopen v gasilnem domu.
Predsednik bo društvom, ki bodo poslala potrebne podatke, pripravil dokument, na podlagi katerega
bi lahko dobila status društva v javnem interesu. Spisek zahtevanih podatkov pripravi Zdenka in jih z
obrazožitvijo pošlje društvom.
Tajnica:
Brez problemov.
Blagajnik:
Stanje 82.205,88 €. Nov kombi JRS je plačan, od MORS smo že dobili 1. nakazilo, prav tako tudi od
IZRK.
Kataster:
Kopirni stroj je bil na servisu in je v dobrem stanju.
Skeniranje gradiva bi lahko morda izvedli v okviru projekta AlpInn. Potrebno je ugotoviti kako je s
tako pridobljenimi podatki (ali bi bili ti last projekta). K sodelovanju bi bilo smiselno povabiti tudi
IZRK, ki bi morda za to lahko dobil kakšna dodatna sredstva. Za razmisliti bi bilo tui o skeniranju
originalov na IZRK namesto naših kopij?
Za obisk predstavitve nekega katastra v Italiji nima nihče časa.
JRS:
Aktivnosti v aprilu so bile Speleo Trauma Care na Igu, reševalci so se usposabljali pri CNSAS v Italiji.
Začel se je Proteus JRS. Ekipa PP se pripravlja na tekmovanje. Tečaj CRTW se je uspešno končal. Novi
kombi je že skoraj do konca opremljen, 20. 5. ga prevzame RC NM. Starega se bo prodalo
najboljšemu ponudniku.
V juniju bodo dnevi ZiR v Murski Soboti, ki se jih bo udeležilo še kaj več reševalcev kot le iz RC VE.
Prejšnji teden je bila intervencija. Končala se je srečno za vse.

Varstvo jam:
Ni poročila.
Izobraževalna služba:
Ni poročila.
Varnostno tehnična služba:
Poleg ostalih reševalcev se je udeležil tečaja za vodje opremljevalnih ekip pri CNSAS.
Služba za jamsko in tehnično potapljanje:
Ni poročila.
Ad. 5
Nadzorni odbor je dobil nekaj vprašanj, večina je rešena.
Ad. 6
JDDR Ajdovščina že dlje časa vzdržuje bivak na Kaninu. V načrtu imajo določene posodobitve. JZS
sprašujejo, če lahko prispevamo kaj sredstev. Pripraviti morajo spisek opreme, ki je potrebna, JZS pa
jo nabavi oz. jo nabavijo kar sami, potem pa oddajo originalne račune.
Sklep 51/2017: Za namen vzdrževanja bivaka se nameni do 500 €.
ŠJKP Topolšica imajo v kratkem obletnico raziskav na Korošici. Sprašujejo, če ima zveza še kak fond za
izdajo zbornika. Pripravijo naj vlogo s predlogom vsote.
3. in 4. 6. bo srečanje slovenskih jamarjev. Ker je takrat veliko ostalih aktivnosti, se pričakuje skromna
udeležba.
Nekaj zvez menda ustanavlja Zvezo varuhov narave. Vodja službe za varstvo jam naj se o tem
pozanima.
Seja je bila zaključena ob 22:00.
Zapisal: Marko Erker

