JAMARSKA ZVEZA SLOVENIJE
Lepi pot 6
SI - 1000 Ljubljana


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

Št. zapisnika: 21/2019
Ljubljana, 4. 11. 2019
Zapisnik 21. redne seje predsedstva JZS
Seja se je začela ob 18:35 v prostorih Katastra jam.
Prisotni
Robert Anžič, Igor Benko, Marko Erker, Aleš Lajovic, Damijan Šinigoj, Bernard Štiglic, Jure Tičar,
Marko Zakrajšek, Zdenka Žitko
Nadzorni odbor: Miha Čekada, Sašo Finžgar, Robert Rehar
Strokovna sodelavka: Tjaša Korelc
Ob 18:45 je prišel Walter Zakrajšek.
Dnevni red
1. Sprejem dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika 20. 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
3.9. 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 20. seje je sprejet.
Sklep 48/2019: Predsedstvo sprejme zapisnik 20. seje.
Ad. 3
Predsednik:

Državni zbor in soorganizatorji nas vabijo na posvet Podnebni dogovor v Državnem zboru in se ga
namerava udeležiti.
Ukvarja se z možnostjo zavarovanja jamarjev za primer reševanja. Prav tako raziskuje tudi možnost
zavarovanja Zveze za ta primer.
Nadaljeval je pogovore glede posojanja vodnikov po turističnih jamah. Tak režim bi se sprva uporabil v
Zelških jamah in Dimnicah, kasneje lahko tudi drugje.
Občni zbor bi organizirali 21. 3. 2020. Časa za pripravo je trenutno še dovolj.
Strokovna sodelavka:
Našla je nov razpis, ki bi nam ustrezal, a je rok za prijavo precej kratek. Gre se za nadziranje aktivnosti
na področju okolja. Projekt bi bil financiran v deležu 90%.
Čez nekaj dni bo v Kopru delavnica o razvoju projektne ideje, ki bi se je udeležila.
Tajnica:
Ni bilo posebnosti.
Blagajnik:
Stanje: 13.953,13 €
Plačal je precej opreme, vrednotenje katastra, razstavo. Slednja je doslej stala slabih 7.000 €.
Plačal je vse račune za vrednotenje, ki jih je prejel. Le eno društvo računa ni poslalo.
Kataster:
Organizirali smo predavanje o Katastru jam in izpolnjevanju zapisnikov za Italijane. Plastifikator smo že
dobili, prav tako tudi programsko opremo Surfer. Račun za območje 3 kart TK-25 je bil poslan
naročniku. Z oddajo kart Kočevskega Roga smo pohiteli in jih urgentno končali; trenutno delamo na
območju 4.
Delamo na zbirkah zaklenjenih, tako ali drugače nevarnih jam in še čem.
JRS:
RC SE je opravil intervencijo reševanje psa iz brezna. Nekaj centrov je sodelovalo na vajah CZ – VE z
gasilci, LJ s CZ Domžale, KR z rudnikom Marmor Hotavlje, KR in PO na Bogatajevih dnevih. Vaja na
slednjih je bila uspešna. Registrirali smo nekaj vozil. RC NM je organiziral trening reševalnih manevrov.
Sestanek ECRA je prestavljen v Istro. Predvidoma jutri bodo poslane pogodbe za operativnost 2020.
Varstvo jam:
Na ARSO in nekaj drugih organizacij smo poslali dopis, da želimo biti vključeni v postopke odločanja o
zapiranju jam in njim podobne. Usposabljanje prve naravovarstvene nadzornice, poslane iz jamarskih
vrst, je blizu konca. Na razpisu za projekt Life zopet nismo bili izbrani. Čistil je Ivačičevo jamo, ni pa
odpadkov še uspel iznesti.
Kontaktiral ga je Hrvat, ki vodi akcijo Čisto podzemlje. Udeležil se bo čistilne akcije, povezane s tem.
Je tudi v kontaktu z nekim geocaching klubom, ki si želi očistit eno od jam ob poti spominov in tovarištva
v Ljubljani. Pri tem projektu bi radi sodelovali tudi z MOL-om.
S Stanimiro Delevo se je pogovarjal o prenosu mikroorganizmov med jamami na neočiščeni opremi.
Izobraževalna služba:

Ni bil prisoten.
Varnostno tehnična služba:
Ni bil prisoten, je pa poročilo poslal po e-pošti:
Na spletni strani JZS bosta kmalu objavljeni dve opozorili, povezani z vozli. Obeta se tudi predavanje z
naslovom "Nekaj izkušenj s področja preizkušanja jamarske opreme in kaj nam to pove o varnosti."
Predavanje bo 19. 11. v okviru jamarskih večerov društva, ki ni član zveze.
Služba za jamsko in tehnično potapljanje:
Z Damijanom Potrpinom sta bila na srečanju na Poljskem, kjer sta dobila še nekaj informacij o
nedavnem reševanju v Tatrah.
Služba za šport:
Ni bil prisoten, zato je poročilo podal Robert Anžič.
Decembra bo začel pripravljat ekipe za patruljni tek.
Služba za jamski turizem:
Ni prisotna.
Člani predsedstva:
Predloge dokumentov še niso zaključene.
Ad. 4
Zaenkrat naslov JZS še ostaja Lepi pot 6, počasi se bomo morda morali preseliti, saj se je zamenjal
lastnik stavbe na tem naslovu.
Ad. 5
Razprave ni bilo.
Seja je bila zaključena ob 20:45.
Zapisal: Marko Erker

