JAMARSKA ZVEZA SLOVENIJE
Lepi pot 6
SI - 1000 Ljubljana


predsedstvo@jamarska-zveza.si
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Št. zapisnika: 22/2019
Ljubljana, 2. 12. 2019
Zapisnik 22. redne seje predsedstva JZS
Seja se je začela ob 18:10 v prostorih Katastra jam.
Prisotni
Robert Anžič, Igor Benko, Marko Erker, Aleš Lajovic, Maks Merela, Damijan Šinigoj, Bernard
Štiglic, Jure Tičar, Marko Zakrajšek, Zdenka Žitko
Nadzorni odbor: Miha Čekada, Robert Rehar
Strokovna sodelavka Tjaša Korelc je prišla ob 18:55.
Gost: Bojan Stanek
Dnevni red
1. Sprejem dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika 21. seje predsedstva
3. Priprave na občni zbor
4. Poročila in realizacija sklepov
4.1. Poročilo predsednika
4.2. Poročilo strokovnih sodelavk
4.3. Poročilo tajnice/pregled pošte
4.4. Poročilo blagajnika
4.5. Poročilo katastra
4.6. Poročilo JRS
4.7. Poročilo službe za varstvo jam
4.8. Poročilo službe za izobraževanje
4.9. Poročilo varnostno tehnične službe
4.10.Poročilo službe za jamsko in tehnično potapljanje
4.11.Poročilo službe za šport
4.12.Poročilo službe za jamski turizem
4.13.Poročila članov predsedstva
5. Nadzorni odbor
6. Razno
Ad. 1
Popravljen dnevni red je potrjen.
Ad. 2
Zapisnik 21. seje je sprejet.
Sklep 49/2019: Predsedstvo sprejme zapisnik 21. seje.
Ad. 3

Tudi leta 2020 bi občni zbor naredili v dveh delih – formalni in slavnostni. Ista lokacija kot nazadnje
(PGD Ljubljana Barje) je tudi že rezervirana za 21. 3. 2020.
Ad. 4
Predsednik:
Udeležil se je posveta 'Podnebni dogovor' v Državnem zboru. Nekoliko je razočaran nad izplenom.
V Sveti jami na Socerbu naj bi bila prihodnje leto ponovno jamarska maša.
16. 12. smo vabljeni na posvet z novim komisarjem za krizno upravljanje pri EK.
Strokovna sodelavka:
Obdeluje prispele pogodbe JRS.
Obe sta bili na delavnici za norveški projekt. Je obetaven.
Tajnica:
Komisija za priznanja je poslala razpis za priznanja. Objavili ga bomo na spletni strani, povezavo pa
objavili na listi.
Blagajnik:
Stanje na računu: -3.421,76 €
Porabljene so vse zaloge sredstev prejšnjih let. Ta teden bi morala Uprava za zaščito in reševanje
nakazati še tretji obrok za JRS.
Geodetski inštitut Slovenije je nakazal vse doslej. Blagajnik je z gospodarjem JRS pripravil načrt porabe
sredstev JRS za naslednje leto.
Kataster:
Brez posebnosti.
JRS:
Vodja JRS se je opravičil, a je poslal poročilo:
Na URSZR je oddan finančni in terminski načrt za leto 2020. Pričel se je popis opreme. Na Igu je bilo
Temeljno usposabljanje za Vodenje intervencij. Zaupniki se redno dopolnilno usposabljajo.
Na Kaninu je bila vaja na žičniški napravi. Na analizi štaba so bile ugotovljene določene pomanjkljivosti:
nujno bi moralo biti štabno vodenje, komunikacija je šepala (zakasnitev, preobremenjen kanal in za to
nekateri niso mogli poročati), več vozil za prevoz rešenih, nihče ne sme pobegniti, se izgubiti ali kar
oditi domov. Psihosocialna pomoč mora biti zagotovljena. Prvič toliko reševalnih ekip na tej vaji.
Naslednjič bo vaja bolj na zahtevnem terenu. Na začetku obratovanja bo še ena vaja na štirisedi Sedlo,
na kateri bo sodeloval predvsem lokalni reševalni center.
Analiza po vaji Vihar Postojna 2019. Pomanjkljivosti: komunikacija, vodenje bi moralo biti štabno in bi
bila komunikacija bolj tekoča in hitra, gasilci in NMP imajo premalo nosil (ni prikolice ali vozila v primeru
množične nesreče). Ne na vaji in ne na analizi ni bilo lastnika stavbe, s katere smo reševali JRS in GRZS,
da bi ga opozorili na pomanjkljivosti v primeru podobnega reševanja s strehe objekta.
Vaja Ekipe za širjenje ožin je bila uspešna. Podzemlje Pece nam je podarilo baterijsko vrtalko Bosch.
V sredo 4.12. imamo sestanek JRS in izbor reševalcev za leto 2020.

V petek 6.12. bo sestanek na upravi na temo podaljšanja certifikacije ekipe CSAR.
Udeležili smo se srečanja ECRE. Iz JRS je bila ekipa kar številčna. Videli so dobro rešitev za
prezračevanje, Bolgarski telefon in še kaj.
Konec marca bo vaja urbanega reševanja v Ajdovščini.
Varstvo jam:
Pomagal je pri pripravi prijave na razpis za projekt Norway grant.
Z nekom iz Hrvaške in Ferdinandom Didonno (Italija) se je pogovarjal o skupnem zbiranju podatkov o
onesnaženih jamah na ravni Evrope. Sklep o posredovanju podatkov je soglasno sprejet.
Sklep 50/2019: Predsedstvo se strinja, da vodja službe za varstvo jam posreduje podatke o
onesnaženih javno objavljenih jamah delovni skupini za popis onesnaženih jam ECPC.
Sodeluje z RTV Slo pri pripravljanju oddaj.
Gozdarski inštitut je izrazil interes po pripravi razstave na temo jam.
Na ARSO smo poslali prošnjo, da nas vključijo v svoje z jamami povezane postopke in dobili odgovor,
da naj se opredelimo katera od 8 področij, ki so jih našteli, nas zanimajo. Načeloma vsa, a nekatera
bolj, nekatera manj, kar jim bomo v kratkem odgovorili.
Izobraževalna služba:
Ni bil prisoten.
Varnostno tehnična služba:
Ni bil prisoten.
Jamarjem je predaval o utrujanju opreme.
Služba za jamsko in tehnično potapljanje:
Pojavlja se veliko potapljačev, ki se potapljajo v jamah, pa za to niso ustrezno usposobljeni. Potapljaško
zvezo želi opozoriti, da imamo v Sloveniji predpise, ki to urejajo in omejujejo. Predvsem se tega ne
zavedajo tujci. Ker se morajo ti prijaviti na Policiji, bi njim pripravili kak enostaven obrazec.
Služba za šport:
Naslednji mesec bo spet Patruljni tek. Začel bo zbirati prijave.
Predlaga, da bi za operativne reševalce plačali letno premijo, ki bi krila 100% bolniško odsotnost.
Služba za jamski turizem:
Ni bila prisotna.
Tudi Dimničani bi zaradi pomanjkanja časa Zvezi pustili voditi po svojih turističnih jamah.
Člani predsedstva:
Aleš Lajovic je omenil izmenjavo Jamarja s tujino. Tajnica ima seznam revij, ki smo jih prejeli, poiskala
bo naslove uredništev, potem pa lahko pošljemo.

Japonska TV nam je poslala DVD s posnetkom oddaje, pri kateri smo sodelovali. Oddajo si je premierno
ogledalo preko 17 milijonov gledalcev.
Urednik Jamarja bo pozval k oddaji člankov za naslednjo izdajo. Članki za Naše jame pa ga sicer ne
prepričajo, a bo projekt objave nadaljeval.
Ad. 5
Sprašujejo kaj je z inventuro. Inventura poteka, večji popis po skladiščih JRS se bo začel izvajati ta konec
tedna.
Ad. 6
Ni bilo razprave.
Seja je bila zaključena ob 20:45.
Zapisal: Marko Erker

