JAMARSKA ZVEZA SLOVENIJE
Lepi pot 6
SI - 1000 Ljubljana


predsedstvo@jamarska-zveza.si
 http://www.jamarska-zveza.si

Št. zapisnika: 4/2018
Ljubljana, 2. 7. 2018
Zapisnik 4. redne seje predsedstva JZS
Seja se je začela ob 18:20 v prostorih Katastra jam.
Prisotni
Robert Anžič, Igor Benko, Marko Erker, Bojan Jereb, Aleš Lajovic, Maks Merela, Matej
Mihailovski, Miha Staut, Damijan Šinigoj, Bernard Štiglic, Jure Tičar, Marko Zakrajšek, Walter
Zakrajšek, Zdenka Žitko
Ob 19:50 je prišel Maks Petrič.
Nadzorni odbor: Miha Čekada, Robert Rehar
Strokovna sodelavka: Tjaša Korelc
Gost: predsednik Grške jamarske zveze
Dnevni red
1. Sprejem dnevnega reda
2. Potrditev zapisnikov 2. in 3. seje predsedstva
3. Poročilo strokovne sodelavke
4. Poročila in realizacija sklepov
4.1. Poročilo predsednika
4.2. Poročilo tajnice/pregled pošte
4.3. Poročilo blagajnika
4.4. Poročilo vodje katastra
4.5. Poročilo vodje JRS
4.6. Poročilo službe za varstvo jam
4.7. Poročilo službe za izobraževanje
4.8. Poročilo varnostno tehnične službe
4.9. Poročilo službe za jamsko in tehnično potapljanje
4.10.Poročilo službe za šport
4.11.Poročila članov predsedstva
4.12.Poročilo projekta Life
5. Nadzorni odbor
6. Razno
Ad. 1
Popravljen dnevni red je potrjen.
Ad. 2
Zapisnika 2. in 3. seje sta soglasno sprejeta.
Sklep 12/2018: Predsedstvo sprejema zapisnika 2. in 3. seje.
Ad. 3

Prijava na projekt Life je bila oddana.
Udeležila se je tudi sestanka na temo financiranja nevladnih organizacij na ARSO, ki se ga je udeležilo
cca. 25 oseb.
Ta teden gre na sestanek Ekologov brez meja.
Ad. 4
Predsednik:
Zopet smo reševali težave z dvigovanjem priporočene pošte. Prav tako nam je banka poslala napačno
bančno kartico in jo bo potrebno zamenjati.
Dobili smo prošnjo za pomoč JRS pri transportu opreme za IZRK v Matijevo jamo. Zaradi zagotavljanja
varnosti bo potrebnih več reševalcev kot planirana 2 (predlagamo 6). Damijan Šinigoj bo pripravil
ponudbo.
Tajnica:
Pripravila je opomine članicam JZS.
Blagajnik:
Stanje: 118.008,11 €
IZRK je plačal 3. račun. Za JRS je plačal pa cca. 30.000 € računov. JK Kamnik je v celoti vrnil posojilo.
Kataster:
Nova baza jam je pripravljena in poslana društvom.
Jaka Jakofčič se je pritožil, da nekaterih objektov, ki jih je poslal, nismo uvrstili med prejeto gradivo.
Osebje katastrov JZS in IZRK je za njih izdalo negativno mnenje, ker so očitno umetne (kot take so jih
označili tudi Čehi, ki so jih raziskali) oz. naravnih rovov ni dovolj za registracijo... Mnenje predsedstva
je, da naj Kataster še naprej presoja o ustreznosti oddanega gradiva. V primeru težav lahko
predstavniki članic JZS pošljejo e-pošto na nadzorni odbor.
Pripravili bomo sloj jam za portal eGeologija. Za začetek bomo objavili jame, ki so že bile objavljene
na zemljevidih Planinske zveze Slovenije.
JRS:
Na izpitih JRS je bilo 12 kandidatov za pripravnike in 2 reševalki. RC NM je imel še eno vajo v jami. Bili
smo na vaji v soteski. Končan je CRT W 2018. Bili smo na intervenciji v Tkalci jami. Trije potapljači so
se izobraževali na Igu in Dugem otoku. Za potrebe oskrbe poletnega tabora bo na Kanin letel
helikopter.
Ekipa CSAR je tudi uradno certificirana. Poleg tega smo dobili tudi poročilo o naših performansah. Na
Upravi za zaščito in reševanje se dogovarjamo za sestanek v zvezi s to ekipo.
V naslednjih tednih bo pripravljeno vabilo na mednarodno reševalno vajo.
V novembru bo srečanje članov ECRE. Kandidati za odhod so Marko Erker, Marko Zakrajšek, Maks
Merela, Robert Anžič in Janez Vengušt.
Varstvo jam:
Sodeloval je pri prijavi projekta Life. Dobili so še četrtega partnerja – Gospodarsko zbornico Slovenije.
Izobraževalna služba:

IS je izpeljala izpite, na katerih je sodelovalo preko 30 kandidatov.
Pogovorili smo se o nazivih v JZS. Ideja je, da Pripravnik ostane na društvenem nivoju z inštruktorjem
iz drugega društva. Izpit na zveznem nivoju je izpit za USJD, naziv Jamar dobijo pa ob dodatnem
plačilu. Pogoj za pristop k JRS se postavi nazaj na naziv Jamar.
Varnostno tehnična služba:
Obiskal je sejem, na katerem ni bilo za jamarstvo pomembnih novosti.
Služba za jamsko in tehnično potapljanje:
Poročilo podano pri JRS.
Služba za šport:
Ni bilo poročila.
Člani predsedstva:
Ni bilo pripomb.
Ad. 5
Pripombe so podali sproti.
Ad. 6
Naslednja seja bo septembra.
Bliža se tabor na Kaninu. Udeleženci bi opravili nekatera vzdrževalna dela na bivaku. Robert Rehar je
vprašal, če bi JZS to finančno podprla. Sklep o finančni podpori je bil soglasno sprejet.
Sklep 13/2018: Za vzdrževanje bivaka JZS na Kaninu se nameni 500 €.
Seja je bila zaključena ob 21:20.
Zapisal: Marko Erker

