JAMARSKA ZVEZA SLOVENIJE
Lepi pot 6
SI - 1000 Ljubljana

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

Št. zapisnika: 5/2020
Ljubljana, 2. 11. 2020
Zapisnik 5. redne seje predsedstva JZS
Seja se je začela ob 18:10 s prenosom preko spletne kamere.
Prisotni:
Robert Anžič, Igor Benko, Marko Erker, Klemen Mihalič, Samo Milanič, Lea Pavrič, Maks
Petrič, Damijan Šinigoj, Bernard Štiglic, Jure Tičar, Marko Zakrajšek, Walter Zakrajšek
Nadzorni odbor: Miha Čekada, Robert Rehar
Dnevni red
1. Sprejem dnevnega reda
2. Potrebni ukrepi za delovanje v času epidemije
3. Potrditev zapisnika 4. seje predsedstva
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

Ad. 3
Zapisnik 4. seje je sprejet s podanimi popravki.
Sklep 11/2020: Predsedstvo sprejme zapisnik 4. seje.

Ad. 4
Predsednik:
V zvezi s COVID -19 URSZR pospešeno išče prostovoljce, ki imajo opravljen vsaj 50-urni tečaj prve
pomoči. Predsednik je pozval, da se tudi jamarji odzovejo na ta poziv.
Postopki v zvezi z najemom koče Petra Skalarja na Kaninu tečejo dalje, trenutno se ureja stavbna
pravica. Na Kaninu je pred zimo nujno opraviti še nekaj vzdrževalnih del na bivaku. Kdor bo šel
opravljati ta dela, mu bo predsednik odobril vlogo za prehod med občinami.
Tajnik:
Sprotna opravila se izvajajo tekoče.
Strokovna sodelavka:
Sprotna opravila se izvajajo tekoče.
Blagajnik:
Stanje na računu: 33.628,22 €.
Plačano je bilo zavarovanje za vozila. Pohvalil je sprotno in pregledno delo tajnika.
Kataster:
Društva so dobila in vrnila obrazce za vrednotenje.
Sklep 12/2020: Za vrednotenje 2019 se nameni 17.000,00 €. Vodja Katastra izvede vrednotenje.
Rok za oddajo Projekta izbora jam za TK-25 bo podaljšan zaradi trenutnih razmer, ki preprečujejo stik
z raziskovalci iz dotičnih področij, ki se trenutno obdelujejo.
JRS:
Zaradi trenutnih razmer je bilo v preteklem mesecu bolj malo aktivnosti.
Ena ekipa je na Kaninu popravila jeklenico, ki je zaradi neurja padla s stebra. Bivak je še potrebno
pripraviti za zimo.
Kot je že omenil predsednik, povabi k sodelovanju pri pozivu Civilne zaščite za vse, ki imajo opravljen
vsaj 50-urni tečaj prve pomoči.
Prihodnji teden je v načrtu montaža motorja na tovorno žičnico.
Varstvo jam:
1) Priprava prispevka za STA o onesnaženih jamah (ta teden ali naslednji)
2) Sodelovanje z JK Krka, pri pripravi vrednotenja čiščenja jame
3) Sprejem prispevka na mednarodni speleološki kongres UIS v Franciji
4) Podatki za izbor jam
5) Naše jame smo naredili izmenjavo s FF in na IZRK-ju so se že zanimali za objavo člankov
6) Predavanje za Ljubljansko geografsko društvo (ZOOM - torek 10. 11. 2020 ob 19h)
Izobraževalna služba:
Aktivnosti so zaradi razmer ustavljene. V teku je izdelava kombinezonov za inštruktorje.
Ideja je, da bi morda izvedli spletne seminarje – webinarje.

Varnostno tehnična služba:
Ni bil prisoten.
Služba za jamsko in tehnično potapljanje:
Suhadolica je podaljšana za cca. 200 m.
Služba za šport:
Ni bil prisoten.
Služba za jamski turizem:
Ni posebnosti.
Člani predsedstva:
Izšel je obsežen jamarski leksikon, ki ga je zbral in uredil Aleš Lajovic.
Ad. 5
Pripombe so podali sproti.
Prišel je dopis z Arhiva RS, kjer jih zanima, ali pri JZS upravljamo z gradivom, ki bi spadalo med
arhivsko gradivo. V zvezi s tem se bodo pri nas osebno oglasili, ko bodo razmere dopuščale. Takrat
bodo podrobneje pojasnili, kaj spada med arhivsko gradivo in kje lahko sodelujemo.
Ad. 6
Ker priznanj JZS ni bilo možno podeliti, je ena možnost, da se dobitnikom priznanja pošljejo po pošti
ali pa, da jih podelimo drugo leto.
Pogovorili smo se o smernicah, ki bi jih podali jamarski javnosti v zvezi z omejitvami COVID-19.
Izšla je pravljica Velikan Goltan avtorja Stena Vilarja. Pravljica govori o jamah na Golteh.
Seja je bila zaključena ob 19:50.
Zapisala: Lea Pavrič

