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Ig, 1.6.2016
Sestanek predsednikov društev JZS
Sestanek se je začel ob 18:10.
Prisotni
JDDR Ajdovščina, DZRJ Bled, JK Borovnica, JK Brežice, JD Carnium Kranj, BJK Črnomelj, JD Gorenja vas,
JDN Ilirska Bistrica, JD Dimnice Koper, DZRJ Kranj, KPJ Kranj, JK Krka, JD Logatec, JK Novo mesto, JD
Rakek, DZRJ Ribnica, DRP Škofja Loka, JK Tirski zmaj, JSPD Tolmin, ŠJKP Topolšica, JK Železničar,
predstavniki predsedstva in nadzornega odbora
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zavarovanje jamark in jamarjev v JZS
Pomoč pri projektih (pri pisanju, pri izvedbi,...)
Organizacija srečanja jamarjev Slovenije in tekmovanje
Predlogi predsednikov članic JZS
Kataster
Služba za varstvo jam (predstavitev pregleda jam na območju Bele krajine)
Izbor članov komisije za priznanja
Izobraževalna služba
Razno

Ad. 1
Predsednik je odprl debato o zavarovanju jamarjev.
Pri nas je reševanje iz jam brezplačno. Lahko pa se začne zaračunavati, če se tako odločijo na URSZR.
Prišlo je vprašanje o odškodninski tožbi in komentar, da se spet pripravlja zakon o ne-kritju stroškov
medicinske oskrbe za adrenalinske športe.
Planinska zveza ima osnovno zavarovanje za 25 €, obstajajo tudi taka za 50 in več, z boljšimi pogoji.
Ima veliko več članov, zato dobijo boljše pogoje. Zavarovanje imajo lepo urejeno v Italiji, podobno je
tudi v Švici.
Društvom se zdi zavarovanje za 25 € drago, določiti bi bilo treba pa nek minimum, za katerega bi
moral biti zavarovan prav vsak jamar.
Društva se soglasno strinjajo, da predsedstvo nadaljuje z iskanjem ugodne rešitve in se zavarovanje
nekako vključi v članarino. Mora pa biti na voljo več cenovnih razredov. Z vsem skupaj se bo moral
strinjati tudi občni zbor.

Ad. 2
Zveza ima nekaj izkušenj s prijavljanjem na raziskovalne projekte. Predsednik predlaga pa, da bi JZS
pripravila projekte, s katerimi bi jamarjem pomagala pri njihovem raziskovanju. Očitno si želi tudi
prenovo pravilnika o izposoji službenih vozil JRS?
Direktor ZVN je izrazil željo po pogovoru z JZS o projektih čiščenja jam. Ne bi se pa več dogovarjali
direktno z društvi. Tako bi se izognili razprtijam med društvi in določili enotno ceno. Če bi bila društva
zainteresirana, bi bil tudi postopek prijave enostavnejši. Želel bi si (direktor) tudi prostovoljne
naravovarstvene nadzornike med jamarji. Zveza bi tako pridobila na veljavi, ima pa lahko tudi
negativne posledice. Šolanje bi bilo septembra, MOP bo izvajalo izobraževanje. Do takrat mora JZS
pripraviti seznam kandidatov.
Financiranje projektov bi bilo iz naslova čiščenja jam, čiščenje jam bi financiral Zavod RS za varstvo
narave.

Ad. 3
Predsednik si želi organizirati odprt pokal (vsaj 4 tekme) v žimarjenju, s čimer bi omogočil društvom
priti do nekaj sredstev več preko vključitve jamarstva med športne dejavnosti z vpisom pri
Olimpijskem komiteju Slovenije. Ideja je bila tudi za tekmovanje v reševalnih tehnikah. Predsedstvo
lahko že na naslednji seji imenuje komisijo in v.d. vodje, če se obnese lahko to postane služba na
naslednjem občnem zboru.
Društva se s pobudo soglasno strinjajo.
Glede srečanja jamarjev je predsednik pozval društva za prisostvovanje oz. so-organizacijo. Glede na
to, da društva nimajo predlogov, je predsednik JZS omenil možnost za organizacijo v Veliki nedelji.
Morda bi raje tam pripravili občni zbor, ker v okolici ni prav veliko jam. Predlog je bil, da bi tokratno
srečanje pripravili v Bovcu z asistenco JSPD Tolmin. Če to ne uspe, bo srečanje v Ajdovščini.

Ad. 4
Financiranje društev iz naslova Katastra – Velenje moti, da JZS pobere polovico sredstev. Velenje tudi
moti to, da je DZRJL neposredno udeležena v pogodbi z IZRK. NO, vodja Katastra in Blagajnik so
razložili situacijo. 50% zneska gre direktno društvom, 22% gre za davek od dobička, ostalo(28%) se
porabi za financiranje dela JZS (predsedstvo in službe JZS), ki sicer nima nenamenskih prihodkov, in
Katastra. Kataster tudi pripravlja projekte, čez katere imajo društva možnost črpati ostanek. DZRJL je
bilo ob prvotnem podpisu pogodbe o sofinanciranju v privilegiranem položaju (zveze) in je tako tretja
stranka. IZRK pa si tudi ne želi preveč večjega števila partnerjev.
DZRJ Kranj zanima kaj bo zveza naredila za izmenjavo podatkov z DZRJL. Predsednik JZS bo poskusil
odnose zgladiti. Debata je potekala še o tem, da na Katastru ne vemo povsem natančno kje in kateri
zapisniki manjkajo oz. so nepopolni. Predsednik je tudi omenil, da bi se lahko poskušalo označiti jame
s pomočjo kakega projekta EU. Vodja Katastra še naproša,da društva ne bi oddajala PDF-jev.
Predsednik je omenil, da bo izšel razpis za delovno mesto v JZS. Brez zaposlenca namreč ni možna
prijava na tuje raziskovalne projekte.

Ad. 5
Društva bi v naslednjih nekaj tednih premislila o seminarju o izpolnjevanju zapisnikov in predelavi
sistema vrednotenja. Prvega bi se lahko naredilo na srečanju jamarjev v Bovcu, pri drugem bi bil pa
dodatek I in H zapisnikov dobrodošel.

Ad. 6
SVJ je pregledala zapisnike 622 jam v Beli krajini z namenom priprave modela onesnaženosti jam.
80% jam je bilo ugotovljenih kot čistih, cca. 20 % pa zatorej tako ali drugače onesnaženih. Vodja
službe za varstvo jam nam je predstavil trenutne izsledke.

Ad. 7
Silvo Ramšak bi ostal predsednik komisije za priznanja, če le-ta dobi člane. Borovnica bi podprla
Sveteta, JKNM predlaga Borivoja Ladišića, Ajdovščina Bogomirja Remškarja, Topolšica Maksa Petriča.
Ko kandidirani potrdijo, je izbor zaključen, članstvo komisije pa dopolnjeno.

Ad. 8
IS je organizirala sestanek, kjer so se pogovarjali o bazi znanja in skripti. Glede izpitov za Jamarje
pripravnike predlaga, da se jih dejansko izvaja na nivoju društev, ker je tako mnogo lažje.
Predsednik je mnenja, da je potrebno dvignit nivo znanja in izobraževanja.
Za turistične jame bi se dajale male koncesije, IS bi bila vključena v izobraževanje teh vodnikov. Želi si
pa tudi izobraževanje za vodnike po jamah, ki niso urejene za turistični obisk.S pojavom teh vodnikov
bi tujci bolj kontrolirano obiskovali naše jame.In za raziskovanje in pri turističnih obiskih. Društvom je
ideja všeč.
Pravilnik o izobraževanju vodnikov po neturističnih jamah bi pripravila JZS in ga ponudila v razpravo
ARSO-tu.

Ad. 9
Borovnica je mnenja, da bi srečanje v Bovcu lahko koristno izkoristili tudi za kak jamarski obisk
Kanina. Jamarji so zato vabljeni, da se jim pridružijo pri transportu opreme in raziskavah.

Sestanek se je zaključil ob 21:00.

