JAMARSKA ZVEZA SLOVENIJE
Lepi pot 6
SI - 1000 Ljubljana


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

Št. zapisnika: 6/2018
Ljubljana, 8. 10. 2018
Zapisnik 6. redne seje predsedstva JZS
Seja se je začela ob 18:20 v prostorih Katastra jam.
Prisotni
Robert Anžič, Igor Benko, Marko Erker, Matej Mihailovski, Maks Petrič, Miha Staut, Damijan
Šinigoj, Bernard Štiglic, Jure Tičar, Walter Zakrajšek, Zdenka Žitko
Ob 19h je prišel Maks Merela, ob 19:35 pa še Aleš Lajovic.
Nadzorni odbor: Miha Čekada, Robert Rehar
Strokovna sodelavka: Tjaša Korelc
Gostje: Lea Pavrič, Bojan Stanek
Dnevni red
1. Sprejem dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika 5. 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
5. Nadzorni odbor
6. Razno
Ad. 1
Dnevni red je potrjen.
Ad. 2
Zapisnik 5. seje je soglasno sprejet.
Sklep 15/2018: Predsedstvo sprejema zapisnik 5. seje.
Ad. 3
S prevzemanjem pošte so še vedno problemi.
Bila je na obisku na ARSO.

Prijavljena je tudi na sestanek za projekt Interreg.
Ad. 4
Predsednik:
Dobili smo dokumentacijo za postavitev skladišča na Rombonu.
S tajnico in strokovno sodelavko je bil na srečanju jamarjev v Taipani v Italiji in s članom NO
Robertom Reharjem na sestanku pri Črnih galebih v Preboldu.
Pohvalil je mednarodno reševalno vajo v Skalarjevem breznu, predvsem pa za zgledno opravljeno
delo vodjo vaje – Walterja Zakrajška.
Tajnica:
Zdenka Žitko bo v JZS vodila projekt vzorčenja vode v Kanjaducah. Začela bo z zbiranjem prijav
zainteresiranih jamarjev.
Blagajnik:
Stanje: 113.769,40 €
Plačal je večjo količino računov, predvsem za CaveSAR. Za sodelovanje pri Matijevi jami smo že dobili
nakazilo.
Kataster:
Vojaška karta – prvi korak do konca meseca, ostalo pa v dveh letih.
Vodja Katastra je predlagal, da gre društvom v izplačilo 15.000,00 €. Predsedstvo je sklep soglasno
sprejelo.
Sklep 16/2018: Za vrednotenje 2017 se nameni 15.000,00 €. Vodja Katastra izvede vrednotenje.
JRS:
V zadnjem mesecu smo se udeležili 5 predstavitev reševalnih služb, še nekaj jih sledi.
Organizirali smo tudi mednarodno reševalno vajo v Skalarjevem breznu. Vaja je potekala zelo lepo.
Uspešno smo preizkusili naš novi VideoVOX. Upravnik koče Petra Skalarja in Sončni Kanin sta močno
pomagala pri prevozu opreme na goro in nazaj.
Priročnik prve pomoči je pripravljen na tisk, URSZR smo spet prosili za pomoč.
Varstvo jam:
Sodeloval je pri čiščenju jame Mala vratnica.
Novega napredka pri pregledu jam ni, raziskava o škodljivih plinih v jamah je doživela dober odziv.
Prvi krog rezultatov projekta LIFE bo na voljo še ta mesec.
V Veternici so zopet opazili nastavljavce pasti oz. njihove sledove.
Izobraževalna služba:
Ni prisoten.
Varnostno tehnična služba:
Prediskutiral je nekaj elementov opremljanja jam, opravil je nekaj testov popkovin in vrvi.
V Casoli bo moderiral predstavitev proizvodnje jamarske opreme.

Zanimala bi ga kakšna vrv z vhodov jam.
Služba za jamsko in tehnično potapljanje:
Z ETP so bili v Divjem jezeru, naslednji dan pa še enkrat za izvlek NUS, ki so jih našli prvič. Z Italijani je
bil na vaji v Gorgazzu. Plan ima testirati VideoVOX pri prenosu videa preko sifona.
Služba za šport:
Prejšnji mesec se je odvil tek v Dimnicah. Udeležba naših jamarjev je bila minimalna, vzdušje je bilo
prijetno. Ta mesec bo v Italiji drugi del tega teka.
Člani predsedstva:
Inventurni popis naj bi se začel naslednji mesec.
Ad. 5
Opozarjajo na problem z dopisno listo, ki menda določene pošte ne dostavlja.
Ad. 6
Konec meseca (28. 10.) bo organiziran pohod na Dleskovško planoto v spomin na Rajka Bračiča.
Društvom, ki še niso plačala članarine, bo tajnica poslala še en opomin, zraven pa še podatke za
plačilo.
Knjižničar je prosil, da bi JZS kupila novi vodnik po naših jamah. Strokovna sodelavka ima nalogo
kupiti 2 izvoda.
Predsednik se bo pozanimal glede dobavljivosti in cen samogrelne oz. dehidrirane hrane, ki bi prav
prišla reševalcem in tudi jamarjem.
Na srečanje ECRA gredo Robert Anžič, Maks Merela, Miha Staut, Janez Vengušt, Marko Zakrajšek,
Zdenka Žitko.
Naslednje leto septembra Dolenjci pripravljajo večjo merilno akcijo v Skalarjevem breznu. Več
podrobnosti bo še sledilo.
Seja je bila zaključena ob 21:00.
Zapisal: Marko Erker

