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Št. zapisnika: 3/2018 

Ljubljana, 4. 6. 2018 

Zapisnik 3. redne seje predsedstva JZS 

 

Seja se je začela ob 18:25 v prostorih Katastra jam. 

 

Prisotni 

Robert Anžič, Igor Benko, Marko Erker, Aleš Lajovic, Damijan Šinigoj, Bernard Štiglic, Walter 

Zakrajšek, Zdenka Žitko 

Ob 19:05 je prišel Matej Mihailovski. 

Nadzorni odbor: Sašo Finžgar, Robert Rehar 

Zunanja sodelavka: Tjaša Korelc 

Gostje: Simon Hiti 

 

Dnevni red 

1. Sprejem dnevnega reda 
2. Zakon GDPR in dopisna lista - Simon Hiti 
3. Potrditev zapisnika 1. seje predsedstva 
4. Poročilo strokovne sodelavke 
5. Poročila in realizacija sklepov 

5.1. Poročilo predsednika 
5.2. Poročilo tajnice/pregled pošte 
5.3. Poročilo blagajnika 
5.4. Poročilo vodje katastra 
5.5. Poročilo vodje JRS 
5.6. Poročilo službe za varstvo jam 
5.7. Poročilo službe za izobraževanje 
5.8. Poročilo varnostno tehnične službe 
5.9. Poročilo službe za jamsko in tehnično potapljanje 
5.10. Poročilo službe za šport 
5.11. Poročila članov predsedstva 
5.12. Poročilo projekta Life 

6. Nadzorni odbor 
7. Razno 
 

Ad. 1 

Popravljen dnevni red je potrjen. 

 

Ad. 2 

Simon Hiti si je nekoliko ogledal GDPR in nam je predstavil novosti, ki jih prinaša. Tudi predsednik je 

predstavil svoje izkušnje z njim. 

Pravnice, ki jih imamo v JZS in JRS, naj zadevo pogledajo bolj natančno. 

 

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


Ad. 3 

Zapisnik 1. seje je soglasno sprejet. 

Sklep 11/2018: Predsedstvo sprejema zapisnik 1. seje. 

 

Ad. 4 

Skupaj s še nekaterimi člani predsedstva je bila na sestanku na Ministrstvu za okolje. Predstavili so 

jim akcije, ki bi jih želeli izvesti v okviru projekta Life. Poleg drugih bi na 5 pilotnih območjih zbirali 

podatke o onesnaženosti jam. 500 jamam bi ponovno določili lokacijo in jih označili. Po dve 

onesnaženi na območje bi očistili. 

 

Ad. 5 

Predsednik: 

Skupaj z nekaj visokimi predstavniku URSZR-ja si je ogledal vajo ekipe CSAR v Avstriji. Z videnim so bili 

vsi zelo zadovoljni. 

 

Tajnica: 

Udeležila se je sestanka na IZRK glede vzorčenja vode v več jamah in izvirih v bližini meje z Italijo in v 

Italiji. 

Težavo ima s pisarniško opremo. 

 

Blagajnik: 

Stanje: 102.371,68 € 

IZRK je plačal že drugi račun, večji znesek smo dobili tudi za nabavo opreme za ekipo CSAR. 

 

Kataster: 

Nova baza jam je že na voljo, a jo mora Kataster še dopolniti z manjkajočimi podatki. To se bo 

naredilo v naslednjih tednih. 

 

JRS: 

Poleg vaje v Avstriji se operativci JRS cepijo, tečajniki se izobražujejo na Proteusu, udeležili so se 

gasilske parade na 17. kongresu Gasilske zveze. 

 

Varstvo jam: 

Ni prisoten. 

 

Izobraževalna služba: 

Ni prisoten. 

Nekoliko smo se pogovorili o nazivih v JZS, nadaljevali bomo pa, ko bo prisoten tudi vodja 

izobraževalne službe. 

 

Varnostno tehnična služba: 

Ni prisoten. 

 

Služba za jamsko in tehnično potapljanje: 

Vodja službe je bil na vaji s Hrvati. Tudi konec meseca gre k njim na vajo. 



 

Služba za šport: 

Ni prisoten. 

 

Člani predsedstva: 

Zastave JZS in JRS so v delu. 

 

Revije Jamar so objavljene na spletni strani JZS. Leonu Drameju se preda po 2 izvoda vseh številk 

Jamarja. 

 

Projekt Life: 

Poročilo podano pri točki 4. 

 

Ad. 6 

Pripombe so podali sproti. 

 

Ad. 7 

Ni bilo razprave. 

 

Seja je bila zaključena ob 20:50. 

 

Zapisal: Marko Erker 
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