JAMARSKA ZVEZA SLOVENIJE
Lepi pot 6
SI - 1000 Ljubljana

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

Št. zapisnika: 3/2020
Ljubljana, 7. 9. 2020
Zapisnik 3. 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, Matej Mihailovski, Samo
Milanič, Maks Petrič, Damijan Šinigoj, Bernard Štiglic, Jure Tičar, Marko Zakrajšek
Nadzorni odbor: Sašo Finžgar, Robert Rehar
Gostja: Jerica Koren
Dnevni red
1. Sprejem dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika 2. seje predsedstva
3. Usklajevanje osnutka pogodbe za najem koče Petra Skalarja
4. Poročila in realizacija sklepov
4.1. Poročilo predsednika
4.2. Poročilo tajnika
4.3. Poročilo strokovne sodelavke
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 2. seje je sprejet.
Sklep 8/2020: Predsedstvo sprejme zapisnik 2. seje.
Ad. 3
Predsednik je v okviru svojega poročila podal smernice za pripravo osnutka pogodbe za najem koče
Petra Skalarja na Kaninu. Razmislili smo katere organizacije bi morali povabiti k sodelovanju. Kočo bi

najeli za 10 let, pri čemer bi jo bilo potrebno vzdrževati oz. čimbolj urediti. V zameno za to bi dobili
služnostno pravico za kletne prostore tudi po izteku pogodbe. Uredili bi električno tovorno žičnico,
sončno elektrarno in priskrbeli še agregat ter čistilno napravo.
Pogodbo bo sestavila Jerica Koren.
Ad. 4
Predsednik:
Uprava za zaščito in reševanje pripravlja projekt gradnje centrov za zaščito in reševanje pred požari,
žledom in poplavami. Znotraj teh naj bi prostore dobila tudi JZS oz. JRS.
Začeti moramo razmišljati tudi o postavitvi skladišča na Rombonu. Prve ocene stroškov imamo, najti bi
bilo potrebno sponzorje.
6. 10. je predsednik najavljen za sestanek pri Ministru za obrambo. Spremljali ga bodo Maks Merela ali
Walter Zakrajšek, Bernard Štiglic in Miha Čekada.
DZRJL je zainteresirano za izobraževanje članov v okviru JRS. Dogovarjajo se za sestanek.
Zanima se za pripravo novih izkaznic JZS. Projekt je prevzel Damijan Šinigoj.
Tajnik:
Prevzem in posredovanje pošte dobro funkcionirata. Z blagajnikom tudi dobro sodeluje.
Strokovna sodelavka:
Ni bila prisotna.
Blagajnik:
Stanje na računu: 58.529,79 €
Zadnje nakazilo z IZRK smo dobili, skupaj letos manj kot lani. MORS je na podlagi nabave in zahtevka
tudi že nakazal 2. obrok. Menjava računovodskega servisa je še v teku. Pohvalil je tajnika.
Kataster:
V preteklem polletju so jamarji oddali rekordno število zapisnikov: 2.461. Na IZRK smo jih že uspeli
dostaviti. V pripravi je vrednotenje za lansko leto.
JRS:
Poročilo je poslal po e-pošti, razložil pa ga je Maks Merela.
Intervencije:
- Reševanje telice RC PO. Gasilci še pred prihodom JRS žival izvlekli.
- Reševanje psa na Pokljuki.
- Odstranitev NUS – dogovorjena. Golobja jama.
- Odstranitev NUS iz jame Brezno 3.
Ekipa za širjenje ožin opravlja zdravniške preglede in čaka jih izpit za podaljšanje licence. Predstavitev
JZS in JRS – Biseri v Portorožu. JZS in JRS so predstavljali tudi v Semiču. Delovna brigada na Kaninu.
Polaganje el. kabla za elektromotor za tovorno žičnico do koče Petra Skalarja. Kamničani so čistili jamo
na Veliki planini.

Belgijci pripravljajo projekt vzpostavljanja sistema CZ v Gruziji. Mi smo ponudili sodelovanje pri
izobraževanju reševanja iz globin in višin z jamarsko tehniko.
Varstvo jam:
Spremljal je čistilne akcije jam, ki so se vršile v tem času. Sodeluje s komisijo za varstvo gorske narave
v PZS. Prijavil je predstavitev za kongres UIS v Franciji. V Gospodarski zbornici so še vedno zainteresirani
za sodelovanje pri enem od prihodnjih projektov LIFE.
Izobraževalna služba:
Poročilo je poslal po epošti.
Kot ste že lahko prebrali na jamarski listi, so v soboto potekali jamarski izpiti pri Hudi luknji. Udeležilo
se jih je 30 kandidatov: 16 jamar pripravnik, 12 jamar, 1 vstopno preverjanje za inštruktorja in 1
kandidat za inštruktorja. Vsi, razen dveh kandidatov za jamarja, so preverjanje opravili. IS ima tako
sedaj novega inštruktorja jamarstva - Sama Milaniča in enega kandidata, ki se bo kalil v naslednjem
letu - Iztoka Možirja.
Na izpitu je sodelovalo 10 inštruktorjev jamarstva, zdravnica JRS, ocenjevalec iz ZRSVN, ter nekaj
jamarjev, ki je pomagalo pri organizaciji. KŠJK Speleos-Siga Velenje nam je omogočilo brezplačno
uporabo jamarskega doma in dostop do jame. JRS je omogočila uporabo štirih vozil in dodatne opreme.
Na splošno smo inštruktorji ocenili, da je znanje kandidatov vsako leto boljše, tudi na tistih delovnih
točkah, ki so bile tradicionalno zelo slabe (dokumentiranje, prva pomoč).
Za 21. novembra imamo razpisan rezervni rok izpitov. Za ta rok bom naredil razpis in v kolikor se bo
prijavilo najmanj 10 kandidatov, bomo izpite izvedli. Obema kandidatoma, ki preverjanja nista opravila
bomo v vsakem primeru omogočili popravljanje izpitov v rezervnem terminu, tudi če takrat izpitov ne
bomo izvedli.
Varnostno tehnična služba:
Ni bil prisoten.
Služba za jamsko in tehnično potapljanje:
Delajo tečaj modul 3 in urejajo zavarovanja. Soorganizirali so čiščenje Piranskega zaliva.
Služba za šport:
Ni poročila.
Služba za jamski turizem:
Ni bila prisotna.
Člani predsedstva:
Maks Petrič se dogovarja za sestanek glede umetnih jam.
Srečanje BSU bi naslednje leto (2021) pripravili v Sloveniji. Štajerski klubi (Topolšica in morda še drugi)
so pripravljeni prevzeti organizacijo. Predsednik predlaga, da bi v istem terminu pripravili še srečanje

Slovenskih jamarjev in tako zagotovili še večjo udeležbo. V program bi vključili tudi 3 lokalne turistične
jame.
Sklep 9/2020: Srečanje BSU bo pod okriljem Maksa Petriča (ŠJKP Topolšica) organizirano v letu 2021.
Ad. 5
Pripombe so podajali sproti.
Ad. 6
Predsednik bo obiskal Andreja Mihevca.
JK Temnica ima še vedno namen organizirati jamarsko srečanje. Datum je 23. - 25. 10. 2020.
Seja je bila zaključena ob 20:35.
Zapisal: Marko Erker

