JAMARSKA ZVEZA SLOVENIJE
Lepi pot 6
SI - 1000 Ljubljana
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Št. zapisnika: 4/2020
Ljubljana, 5. 10. 2020
Zapisnik 4. redne seje predsedstva JZS
Seja se je začela ob 18:50 v prostorih Katastra jam v kombinaciji s prenosom preko spletne kamere.
Prisotni
Igor Benko, Walter Zakrajšek, Bernard Štiglic, Aleš Lajovic, Lea Pavrič, Damijan Šinigoj, Klemen
Mihelič
Prisotni preko spletne kamerekonference: Maks Merela, Marko Erker
Nadzorni odbor: Sašo Finžgar
Dnevni red
1. Sprejem dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika 3. seje predsedstva
3. Poročila in realizacija sklepov
3.1. Poročilo predsednika
3.2. Poročilo tajnika
3.3. Poročilo strokovne sodelavke
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
Dnevni red je potrjen.
Ad. 2
Zapisnik 3. seje je sprejet s podanimi popravki.
Sklep 10/2020: Predsedstvo sprejme zapisnik 3. seje.
Ad. 3
Predsednik:
Obisk pri ministru za obrambo je prestavljen na 12.10.2020. Potrebno je poimensko podati seznam
oseb, ki se bo udeležile sestanka z ministrom.

V zvezi z najemom koče Petra Skalarja je bil na sestanku s PZS. Lastnik koče je Občina Bovec, ki bo za
potrebe najema oddala javni razpis, saj nas zanima izključno dolgoročni najem v trajanju 10 let ali več.
Poraja se možnost za vzpostavitev nekakšnega Centra za jamarsko reševanje – center vrvne tehnike za
ta del Evrope, v sodelovanju z Občino Ajdovščina, možnost za prostore se kaže na letališču v Ajdovščini.
Ker JRS spada neposredno pod Evropski Parlament, je potrebno spremljati tudi razpise Evropskega
Parlamenta. Naloga se podeli strokovni sodelavki.
Tajnik:
Ni bil prisoten.
Strokovna sodelavka:
Srečanje Balkan Speleo Union (BSU) bo potekalo med 23. 8.-. in 29. 8. 2021, od ponedeljka do nedelje.
Odvijalo se bo v Kampu Menina. Naslednji korak je zagotovitev prevozov; nekaj kombijev bo lahko
posodila JRS, naslovili bomo tudi prošnjo na ZRSZ za izposojo kombijev in SV za avtobusni prevoz.
Blagajnik:
Stanje na računu: 54.422,78 €
Nakazana je bila donacija od dela dohodnine, prihodki so bili tudi v zvezi z izvedenimi izpiti. Podal je
tudi povzetek financ iz leta 2012, ko je BSU nazadnje potekal v Sloveniji.
Kataster:
Dela potekajo tekoče.
Miha Čekada:
Projekt izbora jam za TK-25: rok za oddajo delovišča 6 je bil po pogodbi 31. julij. V dogovoru z
naročnikom (Geodetski inštitut Slovenije) smo rok podaljšali zaradi korone. Poročilo je bilo oddano 3.
septembra in naročnik je potrdil, da lahko izdamo račun.
Do 30. novembra pa moramo oddati delovišče 7 (Štajerska in Grintovci). Preliminarno imam zbranih
132 jam, pri izboru sta mi že pomagala Lea in Lajovic, planiram pa še obisk pri nekaj jamarjih s tega
območja. S tem se bo projekt tudi dokončno zaključil.
JRS:
V mesecu septembru so bile izpeljane naslednje aktivnosti:
Zaupniki obnavljali svoje znanje
Udeležba na Stiki z javnostmi 4 stopnja
Ekipa za širjenje ožin potrjevala licence in opravila zdravniške preglede
Vaje:
Vaja v soteski Mrzli potok – tehnika opremljanja in spuščanja z osmico
Namesto dva in pol dnevnega Proteusa v Sežani smo izvedli dan reševalne tehnike z
novostmi. Lokacija, hangar v Kranju.
Varstvo jam:
Poročilo je podano po e-pošti:
Onesnaženje bivaka na Rombonu: na podlagi prijav s strani TNP.
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Čistilna akcija v bližini Hočevja nad dolino Krke (JK Krka): 19. 9. 2020 - odstranili 1-2 m3
odpadkov iz manjšega brezna.
Čiščenje brezna Cicifuj (JK Borovnica): 12. 9. 2020 nadaljevanje čiščenja v breznu (že
izvedeno leta 2018 in 2019), v katerem so še vedno odpadki. Odstranili so okoli 12 m3
odpadkov. Podali so obširno poročilo. Z dopisom na občino smo se preko SVJ zahvalili za
podporo dolgotrajnemu delovanju JK Borovnica na področju čiščenja jam.
Promocija čistilnih akcij na FB strani JZS.
Prijava na naravovarstveno akcijo v Vilenici: dogodek s predstavitvijo problematike in
prikazom dobrih praks, praktičnim prikazom čiščenja v jami Vilenica, sodelovanje z ZRSVN
in okrogla miza z MOP je bil načrtovan 9. 10. 2020, vendar je bil odpovedan zaradi pogojev
organizacije povezanih s koronavirusom.
Sodelovanje na izobraževanju Odnosi z javnostmi 4.

Izobraževalna služba:
7. in 8. 11. 2020 bo potekal tečaj opremljanja jam, trenutno stanje prijav je obetavno. Namen je
izboljšanje izboljšanju znanja opremljanja med jamarji v Sloveniji.
Naslednja je v planu delavnica pregleda osebne varovalne opreme.
V teku je zbiranje ponudb za izdelavo kombinezonov za inštruktorje JZS.
Varnostno tehnična služba:
Poročilo je podano po e-pošti:
Na podlagi težav pri reševanju v jami Preporod se v okviru JRS dogovarjamo z italijansko CNSAS
dogovarjamo za predstavitev njihovih nosil. Ta se bo zgodila 24. 10. 2020. Poleg ostalega je treba
oceniti:
- primernost za fiksacijo glave;
- primernost za manevriranje v okviru slovenskih vrvnih tehnik.
Sestavljen je bil seznam zaželene opreme in izdelana merila za nastajajočo skupino za urbano reševanje
v okviru JRS.
V okviru izobraževalne službe JZS bom aktivno sodeloval s predavanji na prihajajočem tečaju
opremljanja jam. Napovedan je tudi tečaj pregledov OVO za katerega je treba še sestaviti program.
Izdano eno varnostno opozorilo.
Služba za jamsko in tehnično potapljanje:
5 potapljačev je uspešno opravilo usposabljanja za tehnično potapljanje, in sicer trije za modul 3, dva
pa za modul 4.
Služba za šport:
Ni bil prisoten.
Služba za jamski turizem:
Ni posebnosti.
Člani predsedstva:
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A.leša Lajovica zanima, kakšna je situacija v zvezi z izvedbo vseslovenskega srečanja jamarjev.
Predsednik pove, da je v Temnici vse pripravljeno za srečanje jamarjev, ki bo čez dva tedna. V primeru
restrikcij se bo izvedla vsaj podelitev priznanj.
Pojavi se vprašanje, kako je z izdajo Jamarja. Urednik odgovori, da je razočaran nad kvaliteto prispelih
člankov.
Maks. Merela pozove k natančnejšemu oblikovanju točk, ki jih je potrebno obdelati na sestanku pri
ministru.
Ad. 4
Pripombe podane sproti.
Miha Čekada: Projekt izbora jam za TK-25: rok za oddajo delovišča 6 je bil po pogodbi 31. julij. V
dogovoru z naročnikom (Geodetski inštitut Slovenije) smo rok podaljšali zaradi korone. Poročilo je
bilo oddano 3. septembra in naročnik je potrdil, da lahko izdamo račun.
Do 30. novembra pa moramo oddati delovišče 7 (Štajerska in Grintovci). Preliminarno imam zbranih
132 jam, pri izboru sta mi že pomagala Lea in Lajovic, planiram pa še obisk pri nekaj jamarjih s tega
območja. S tem se bo projekt tudi dokončno zaključil.
Ad. 5
Predsednik poziva k pomoči pri prenosu elektromotorja na Kaninu.

Seja je bila zaključena ob 20:35.
Zapisala: Lea Pavrič

