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Št. zapisnika: 26/2020
Ljubljana, 6. 4. 2020
Zapisnik 26. redne seje predsedstva JZS
Seja se je začela ob 20:00 preko konferenčnega klica.
Prisotni
Robert Anžič, Igor Benko, Maks Merela, Klemen Mihalič, Bernard Štiglic, Jure Tičar, Marko
Zakrajšek, Walter Zakrajšek, Bojan Stanek, Miha Staut
Nadzorni odbor: Miha Čekada, Robert Rehar
Dnevni red
1. Sprejem dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika 25. seje predsedstva
3. Delovanje JZS v času epidemije
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
Dnevni red je potrjen.
Ad. 2
Zapisnik 25. seje ni bil pregledan in potrjen. Bo na naslednji seji.
Ad. 3
V času koronavirusa je delo predsedstva JZS omejeno. Zato predsedstvo sprejema naslednji sklep:
Sklep xx/2020: Predsedstvo JZS ugotavlja, da zaradi epidemije koronavirusa ni možno izvesti občnega
zbora JZS niti volitev v organe JZS. Zato do nadaljnjega sestava organov JZS ostane nespremenjena,

njihove pristojnosti pa so omejene le na opravljanje tekočih poslov. Volilni občni zbor bo sklican takoj,
ko bodo razmere to dopuščale.
NO tudi poziva vodje služb, da spišejo povzetek delovanja v času koronavirusa. Poročila se zbere in
pošlje kot enotno poročilo članicam zveze in na jamarsko listo.
Ad. 4
Predsednik:
Predsednik je omenil, da nekatera kandidacijska mesta oz. mest vodij služb, še niso popolnjena, zato
so do nadaljnjega odprta. Poziva, da se jih proba dopolniti.
Na jamarsko listo bi bilo potrebno poslati trenutni kandidacijski seznam.
Strokovna sodelavka:
Ni prisotna.
Tajnica:
Ni prisotna, poročilo poslala po emailu:
Kot določeno po kandidacijskem postopku, je kandidacijska komisija v sestavi Zdenka Žitko
(predsednica), Marko Zakrajšek (član) in Simon Hiti (član).v skladu z 31. členom statuta JZS odprla
postopek za oddajo kandidatur, katere smo sprejemali do 7. marca 2020. Ker pa nismo prejeli
kandidature za Vodjo službe za šport kot tudi Urednika Naših jam predlagam, da ostane kandidacijski
postopek za ti dve mesti odprt do nadaljnjega, ko se bo sprostil datum za volilni občni zbor.
Blagajnik:
Stanje na računu: 16.616,43 €
Na IZRK je poslal drugi račun. Ali bosta plačana ne ve. Na URSZR bi bilo potrebno poslati prvi zahtevek
za izplačilo. V teh dneh je več društev plačalo članarino in naročnine za revijo Jamar. Prejel je račun od
računovodstva za mesec marec skupaj z letnim poročilom in davčnim obračunom. Znesek računa je
nadpovprečno visok. Zadevo moramo čimprej razrešiti, čas zato je skrajno neugoden.
Kataster:
Ni prisoten, poročilo poslal po emailu:
Do prejšnjega vikenda smo še nekako uspeli delati, četudi z nekoliko večjo oddajo kot ponavadi in enim
samim operativnim v Ljubljani ter pomočjo ostalih od doma. Z omejitvami gibanja med občinami se je
sprotno delo popolnoma ustavilo, zapisniki se kopičijo. Ker nismo gospodarska družba, je stališče
kontakta na klicnem centru Policije, da urejanje katastrskega gradiva ni nujna dejavnost zaradi katere
bi bil prestop občinske meje upravičen oz. dovoljen. Trenutno delamo na opcijah za vpisovanje
zapisnikov preden jih natisnemo (dosedanja procedura obrnjena na glavo). Delamo tudi na pripravi
vrednotenja zapisnikov za prejšnje leto za IZRK, s čimer tudi že nekaj dni zamujamo.
JRS:
Na Brdu je bila podelitev priznanj ob dnevu CZ. Do omejitve gibanja je bilo še nekaj regijskih
podelitev. Maks M. lahko dopiše prejemnike. Branko Mur je prejel zlato priznanje.

Priprave na vajo v jami v sodelovanju po dveh centrov v dveh različnih jamah (RC Kranj in RC
Velenje v jami Colorjevo brezno na Jelovici in RC Ljubljana in Novo mesto v Habečkovem breznu).
Brezni sta opremljeni ali preopremljeni in na vaji čakamo po Korona času.
Vodjem centrov ali skrbnikom JZS vozil je naročeno, da vsakih deset do štirinajst dni opravijo
servisno vožnjo (cca. 100 ogrevalnih kilometrov).
Nekaj jamarjev reševalcev nas je vpetih v aktivnosti CZ v lokalni skupnosti. V Šk. Loki dnevno
»patruljiramo« in opozarjamo na nepravilnosti (znana zbirališča in zanimive točke). Večjih
odstopanj ni.
Varstvo jam:
(nekaterih se ni slišalo na posnetku, tako da sem kopiral celotno poročilo in ga prosim »oskubi«)
Vse aktivnosti v zvezi z morebitnimi čiščenji jam so bile do nadaljnjega zaustavljene, prav tako dogovori
z Agencijo Pristop, glede našega skupnega projekta z DM. Pravkar sem govoril s predstavnico Agencije
Pristop, ki mi je zatrdila, da bomo lahko kaj več informacij o morebitni izvedbi prejeli v začetku maja.
Zaradi sedanje situacije pa je po mojem mnenju potrebno pričakovati zelo širok razpon odločitev (od
tega, da se sredstva preusmerijo na katera bolj prioritetna področja in se za čiščenje ne nameni nič, do
tega da nam potrdijo vse kar smo si zastavili). Sam se bom trudil, da ostanemo pri drugi opciji,
predvsem z vidika pitne vode.
V okviru European Cave Protection Commission smo se ukvarjali z izvedbo 6. Eurospeleo Protection
Symposium, ki naj bi potekal septembra v Vilmu in kamor se je z naše strani odpravljal tudi Sašo Finžgar.
Znotraj komisije smo se odločili, da predlagamo prestavitev konference za eno leto, kar sem tudi sam
zagovarjal, saj bi bila izvedba konference preko spleta zgolj in izključno namenjena temu, da se
odkljuka, da je bilo nekaj opravljeno in ne doseže učinkov klasične konference. Kje in kdaj naj bi se
izvedla konferenca v letu 2021 bo sporočeno naknadno.
Danes sem prejel sporočilo avstrijskega jamarja (živečega v Združenem Kraljestvu), da je preko portala
Clean Up the Dark opazil dve onesnaženi jami v bližini Maribora, kar je blizu njegovega rodnega kraja
in če bo kdaj želja / volja / ideja da se izvede čistilno akcijo, ponuja svojo pomoč.
Vsi ste že bili pozvani k pripravi vsebin za FB stran JZS, k čemur vas še naprej nagovarjam. Vsem, ki ste
se kakorkoli do sedaj vključili ali podali idejo pa se zahvaljujem. Na FB strani sem z namenom, da se
jamarsko javnost bodri / izobražuje / spodbuja k domačim aktivnostim vsak dan objavil novico na
določeno temo. Do sedaj je bilo tako objavljenih že 21 prispevkov pod rubriko "Jam(ar)ski b(r)log", ki
jo bom poskušal vzdrževati do konca omejitev. Verjetno pa mi lahko to uspe le ob vaši podpori z idejami
in vsebinami, če nameravajo omejitve trajati še kakšen mesec.
Izobraževalna služba:
(nekaterih se ni slišalo na posnetku, tako da sem kopiral celotno poročilo in ga prosim »oskubi«)
Poročilo IS za mesec marec 2020:
• potrjevanje statusa inštruktorjev jamarstva pri JZS, 1.3.2020, Mirna Peč (poročano že na
prejšnji seji),
• urejanje popravkov in dopolnil baze jamarskih veščin, usklajenih na potrjevanju statusa,

• izdelava učnega načrta za tečaj za jamarje pripravnike.
Tekoča problematika:
• kaj narediti z razpisanimi izpiti (1. rok 20.6., 2. rok 5.9.)? Predlog: 1. rok prestaviti na pozni
jesenski termin - 21. november. V primeru, da situacija ne bo normalizirana niti do 5.9., pa ta
rok odpade in ostane samo 21. november.
• ali lahko izpite izvedemo ob prekinitvi karantene in ob strožjih ukrepih za preprečevanje
okužb? Menim, da lahko: izpiti se bodo v celoti odvijali na odprtih prostorih, upošteva se
medsebojni razmik, na izpitih se uporabljajo rokavice, individualni transport na mesto izpitov,
tovariška pomoč se izvaja s pomočjo lutke (dummy).
Načini delovanja IS v času karantene:
• potrebno poslati sporočilo o prestavitvi izpitov (enotno sporočilo JZS).
• izvedba spletnih delavnic: izdelava načrtov, dokumentiranje, vozli, tovariška pomoč (z lutko,
če jo bom našel), izdelava popkovin, pregled opreme, ... S kolegi bomo predebatirali in našli
najbolj optimalne teme.
• ukrepi za preprečevanje širjenja okužb med izvajanjem jamarske aktivnosti - predvidevam, da
tudi ko bo karantene konec, virus še ne bo izkoreninjen. Pripravimo usmerila in navodila
ravnanja jamarjev pri raziskovanju jam v tem prehodnem obdobju.
Sklep xx/2020: Zaradi koronavirusa se prvi izpitni roki prestavijo iz 20.6. na 21.11. Drugi rok ostaja za
enkrat nespremenjen, 5.9.
Varnostno tehnična služba:
Ni prisoten, poročilo poslal po emailu:
Osredotočil se je na pisanje članka z naslovom Varnostni vidiki načrtovanja jamarske ekskurzije za revijo
Jamar.
Napisal je prispevek o dodatnih vpenjalnih točkah iz vrvi v osmicah. Načeloma naj bi ga pripeli tudi na
podstran Opozoril in dognanj VTS na spletni strani JZS.
Na dopisno listo je poslal opozorilo UIAA o nepričakovanem trganju soteskarskih pasov.
Služba za jamsko in tehnično potapljanje:
V marcu se zaradi COVID-19 ni dogajalo prav veliko. V začetku meseca so v Bohinju trenirali transport
nosil s podvodnim skuterjem ter delo s podvodno vrtalko.
Služba za šport:
Zaradi tehničnih težav ga nismo slišalo, zato poslano poročilo:
V mesecu marcu služba za šport ni imela realizacije. Speleo boks se bo v tem tednu odpeljal v Ribnico,
ker je aktivnost na vodovodnem stolpu v Kranju odpadla. Dogovarjali so se za tek za dekleta ob dnevu
žena v rudniku Trbovlje. Aktivnost je zaradi znane situacije odpadla.
Kandidature ni oddal, ker v dveh letih ne vidi napredka.
Služba za jamski turizem:
Ni bila prisotna.
Člani predsedstva:

Ad. 5
NO je zopet izpostavil težave s pošto. Potrebno je to urediti v najkrajšem času, ker prihaja do neljubih
dogodkov. NO je konstruktivno aktiven pri vseh poročilih sproti in nejasnosti s strani poročil se rešijo
nemudoma.
Ad. 6
Ni bilo razprave.
Seja je bila zaključena ob 21:40.
Zapisal: Marko Zakrajšek

