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Št. zapisnika: 9/2018 

Ljubljana, 3. 12. 2018 

Zapisnik 9. redne seje predsedstva JZS 

 

Seja se je začela ob 18:20 v prostorih Katastra jam. 

 

Prisotni 

Robert Anžič, Igor Benko, Marko Erker, Aleš Lajovic, Maks Merela, Miha Staut, Damijan Šinigoj, 

Bernard Štiglic, Jure Tičar, Marko Zakrajšek, Walter Zakrajšek 

Ob 18:30 je prišel Matej Mihailovski. 

Nadzorni odbor: Miha Čekada, Sašo Finžgar, Robert Rehar 

 

Dnevni red 

1. Sprejem dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnikov 7. in 8. seje predsedstva 
3. Poročila in realizacija sklepov 

3.1. Poročilo predsednika 
3.2. Poročilo strokovne sodelavke 
3.3. Poročilo tajnice/pregled pošte 
3.4. Poročilo blagajnika 
3.5. Poročilo vodje katastra 
3.6. Poročilo vodje 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. Poročila članov predsedstva 

4. Nadzorni odbor 
5. Razno 
 

Ad. 1 

Dnevni red je potrjen. 

 

Ad. 2 

Zapisnika 7 in 8. seje sta soglasno sprejeta. 

Sklep 21/2018: Predsedstvo sprejema zapisnika 7. in 8. seje. 

 

Ad. 3 

Predsednik: 

Pri pripravi proslave naslednje leto bo JZS sodelovala s Parkom Škocjanske jame. 

Kak komplet priznanj JZS bi lahko podelili tudi na otvoritvi novih prostorov JRS v Tolminu. 

Projekt postavitve skladišča JZS na Rombonu bi vodil Robert Rehar. 
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Strokovna sodelavka: 

Ni prisotna. 

 

Tajnica: 

Ni prisotna. 

 

Blagajnik: 

Stanje: 27.186,54€ 

Kupljena sta 2 kombija za CaveSAR in večina ostale opreme. Naredil je finančni plan JRS za leto 2019. 

 

Kataster: 

Pogodba za pripravo izbora jam za zemljevide merila 1:25.000 je podpisana. Prvo območje je končano 

in dostavljeno naročniku. Trenutno že poteka delo na naslednjem paketu. 

Presegli smo mejo 13.000 jam, oddanih v registracijo. To število bo uradno šele v bazi 2019a. Še vedno 

pa čakamo na 2018b, ki je trenutno v obdelavi na IZRK. 

 

JRS: 

V novembru smo imeli vajo na žičnici Golte, nekoliko smo preuredili centralno skladišče JRS. Dela se na 

inventuri. 

Redna nabava za ekipo CaveSAR je praktično zaključena. Pri EU bo potrebno narediti nekaj reklame za 

naše strokovnjake, da bi ti lahko sodelovali pri izobraževanjih in certifikacijah naslednjih enot. 

 

Varstvo jam: 

Pri projektu LIFE kljub solidni količini točk v prvem krogu nismo bili izbrani. Dobili smo komentarje, 

naslednje leto poskusimo ponovno s popravljeno prijavo. 

Končal je pregled jam na območju svojega doktorata. Med temi je onesnaženih jam 20%. Večina je 

manj onesnaženih – do cca. 1 m3. 

 

Izobraževalna služba: 

Ni prisoten. 

 

Varnostno tehnična služba: 

Testiral je nekaj AS-ov. 

 

Služba za jamsko in tehnično potapljanje: 

Skupina naših potapljačev je bila v Ogulinskih jamah. Druga ekipa je bila v okolici Mostarja. Vse jame 

so začeli tudi čistiti. 

 

Služba za šport: 

Ni prisoten. 

 

Člani predsedstva: 

Urednik Jamarja bo poskusil zbrati nekaj sponzorjev. 

 



Ad. 4 

Spomnili so na posvet, za katerega je prišlo vabilo. 

 

Jamarska lista ima še vedno težave. Morda bi jo bilo vredno nekam seliti. 

 

Ad. 5 

Nova knjiga je med Italijani menda vzbudila precejšnje zanimanje za jame, ki so tam omenjene. 

 

Matej Mihailovski je sodeloval pri snemanju za oddajo Slovenski magazin. 

 

Seja je bila zaključena ob 20:20. 

 

Zapisal: Marko Erker 
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