JAMARSKA ZVEZA SLOVENIJE
Lepi pot 6
SI - 1000 Ljubljana


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

Št. zapisnika: 17/2019
Ljubljana, 1. 7. 2019
Zapisnik 17. redne seje predsedstva JZS
Seja se je začela ob 18:25 v prostorih Katastra jam.
Prisotni
Robert Anžič, Igor Benko, Marko Erker, Aleš Lajovic, Maks Merela, Maks Petrič, Damijan Šinigoj,
Jure Tičar, Marko Zakrajšek, Zdenka Žitko
Ob 18:35 je prišel Bernard Štiglic.
Nadzorni odbor: Robert Rehar
Strokovna sodelavka: Lea Pavrič
Gostje: Klemen Mihalič, Veles Pavrič
Dnevni red
1. Sprejem dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika 16. seje predsedstva
3. Poročila in realizacija sklepov
3.1. Poročilo predsednika
3.2. Poročilo strokovnih sodelavk
3.3. Poročilo tajnice/pregled pošte
3.4. Poročilo blagajnika
3.5. Poročilo katastra
3.6. Poročilo JRS
3.7. Poročilo službe za varstvo jam
3.8. Poročilo službe za izobraževanje
3.8.1.Razprava o pravilniku izobraževalne službe
3.9. Poročilo varnostno tehnične službe
3.10.Poročilo službe za jamsko in tehnično potapljanje
3.11.Poročilo službe za šport
3.12.Poročilo službe za jamski turizem
3.13.Poročila članov predsedstva
4. Nadzorni odbor
5. Razno
Ad. 1
Popravljen dnevni red je potrjen.
Ad. 2
Zapisnik 16. seje je sprejet.
Sklep 39/2019: Predsedstvo sprejme zapisnik 16. seje.
Ad. 3

Predsednik:
Datuma za sestanek z Ministrom za okolje še nismo dobili.
Iz Uprave za zaščito in reševanje smo dobili vabilo za sestanek v Bruslju, ki bo septembra. Teme bodo
CaveSAR, RescEU in morda projekt Life. Obiskali ga bodo Igor Benko, Maks Merela in Jure Tičar.
Strokovna sodelavka:
Nekaj društvom je pomagala pri pripravi različne dokumentacije. Z Zavoda za gozdove še vedno ni
odgovora na vprašanje glede parcele okoli Kačne jame.
V bodoče se bo vsaj priporočeno pošto naprej preposlalo takoj, ko bo prejeta, prejemalo se jo bo pa
redno, vsaj 2x tedensko.
Tajnica:
Iz projekta vzorčenja vode v Kanjaducah so večino sredstev namenili za opremo za Kanin.
Blagajnik:
Stanje: 88.035,92 €
Uprava je nakazala enega od zahtevkov, Japonska TV tudi, 3. račun IZRK je tudi poravnan. Nekaj je bilo
nakazil za izpite JZS.
Kataster:
Delamo na 3. območju TK-25.
JRS:
Ni prisoten, je pa poslal poročilo po e-pošti:
V mesecu juliju so se zgodile naslednje pomembnejše aktivnosti:
Aktivnosti v zvezi z ESA. Aktivnosti v zvezi s snemanje NG v Velenju in Hudi luknji. Damijan Šinigoj je
vodil snemalno ekipo Japonske nacionalne TV v Labodnico. Akcija je bila uspešna in račun poravnan.
Proteus je uspešno zaključen. Poročilo vodje izobraževanja je spodaj. Vaja JRS v soteski Koritnica pri
trdnjavi Kluže je bila uspešno izvedena. Eden od izvlekov je bil: dvojna žičnica in izvlek s pomočjo
motornega vitla. Navkljub dežju je bila ekipa zadovoljna. V juliju bo RC KR dobil novo vozilo.
Intervencija v Pološki jami. Poškodovani – oboleli – je ob spremstvu nemške turistke sam, še pred našim
prihodom, prišel iz jame (zgornji vhod). Klic na pomoč je poslal partner od dekleta ki je ostalo ob
obolelem slovenskem jamarju. Ob prvem priletu helikopterja na pl. Lašca je oboleli bil že na izvirih
Tolminke. Ker ni imel GSM-a ni mogel preklicati intervencije. Intervencija je bila preklicana ob srečanju
obolelega s policisti (pod Pl. Polog). Oboleli se nam (JRS) zahvaljuje in je bil presenečen kako smo bili
lahko tako hitri, prvi reševalec je namreč na zgornjem vhodu v jamo vstopil le 3 ure po klicu na 112. Če
ne bi imeli pomoči helikopterja, bi reševalci iz Tolmina do jame potrebovali od štiri do pet ur.
V septembru nas čaka veliko aktivnosti:
 Gasilska parada v Metliki
 ESA
 Avstrija
 Bolgarija




JZS izpiti
Otroški bazar

Poročilo izobraževalne službe pri JRS:
V letu 2019 je izpit za reševalca naredilo 6 kandidatov, 4 kandidati pa so uspešno opravili izpit za
jamarskega reševalca pripravnika.
Letos sta 2 kandidata začela delati izpit za inštruktorja JRS (ki traja 2 leti), 1 kandidat pa je začel delati
izpit za vodjo reševalne ekipe (ki prav tako traja 2 leti).
Izkoristili smo tudi možnost izobraževanja v ICZR Ig ter nekaj drugih delavnic v okviru URSZR:
 Odnosi z javnostmi ob nesrečah - 6
 Temeljno usposabljanje vodij intervencij - 4
 Dopolnilno usposabljanje o psihosocialno pomoči - 3. modul - 2
 Usposabljanje zaupnikov za nudenje psihološke podpore - 2
 Program dopolnilnega usposabljanja o psihosocialni pomoči - 1. modul - 2
 Modul A, helikoptersko usposabljanje - 14
Varstvo jam:
Oktobra bodo rezultati 1. faze prijave na projekt Life. Če bo izbran, bo do januarja čas za pripravo druge.
Na Dolenjskem jamarskem taboru je bilo na temo varstva jam predavanje, pa še nekaj filmov na to
temo smo si ogledali.
Izobraževalna služba:
Izpite je opravilo 28 kandidatov: 16 pripravnikov, 10 USJD in 3 inštruktorji jamarstva. Sodelovalo je 9
inštruktorjev jamarstva in 2, ki sta preverjala prvo pomoč in varstvo jam. Predsedstvo je bilo
seznanjeno z dogajanjem na izpitih.
Zamenjati bi morali nekaj opreme, ki se ji bliža konec življenjske dobe. V.d. vodje izobraževalne službe
predvideva, da bo cca. 1.000 € dovolj za nakup nove opreme.
Sklep 40/2019: Izobraževalni službi JZS se odobri nakup skupne jamarske opreme v vrednosti 1.212 €.
Pregledali in komentirali smo novi pravilnik izobraževalne službe. Čistopis bomo sprejemali na dopisni
seji, ki bo sledila še v tem tednu.
Varnostno tehnična služba:
Ni prisoten.
Služba za jamsko in tehnično potapljanje:
Prejšnji vikend je skupaj z ETP vadil v Bilpi in Kočevskem jezeru.
Služba za šport:
Ni prisoten.
Služba za jamski turizem:

Brez posebnosti.
Člani predsedstva:
Brez posebnosti.
Ad. 4
Nekaj pripomb so podali sproti.
Robert Rehar je predlagal, da JZS tudi letos nameni 500 € za vzdrževanje bivaka na Kaninu.
Sklep 41/2019: Za vzdrževanje bivaka na Kaninu se nameni do 500 €.
Ad. 5
Ni bilo razprave.
Seja je bila zaključena ob 20:30.
Zapisal: Marko Erker

