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Št. zapisnika: 19/2019 

Ljubljana, 2. 9. 2019 

Zapisnik 19. 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, Matej Mihailovski, Miha 

Staut, Damijan Šinigoj, Bernard Štiglic, Jure Tičar, Marko Zakrajšek, Walter Zakrajšek, Zdenka Žitko 

Nadzorni odbor: Miha Čekada, Sašo Finžgar, Robert Rehar 

Strokovna sodelavka: Tjaša Korelc 

Gostje: Klemen Mihalič 

 

Dnevni red 

1. Sprejem dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnikov 17. in 18. seje predsedstva 
3. Poročila in realizacija sklepov 

3.1. Poročilo predsednika 
3.2. Poročilo strokovnih sodelavk 
3.3. Poročilo tajnice/pregled pošte 
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 

Popravljen dnevni red je potrjen. 

 

Ad. 2 

Zapisnika 17. in 18. seje sta sprejeta. 

Sklep 43/2019: Predsedstvo sprejme zapisnika 17. in 18. seje. 

 

Ad. 3 

Predsednik: 

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


Delegacija gre naslednji teden v Bruselj, skupina iz JRS bo sodelovala na vaji enot SAR v Avstriji in jo 

pride skupaj z ostalimi povabljenimi obiskat. 

Dogovarja se glede odprtja razstave ob 130-letnici jamarstva v Sloveniji. Določenim (cca. 200; starim 

reševalcem, predsednikom zveze, predstavnikom občin, s katerimi sodelujemo, direktorju, poveljniku 

in vodjam izpostav URSZR, GRZS, idr.) bomo vabilo poslali tudi po navadni pošti. Poslala jih bo 

strokovna sodelavka. 

 

Strokovna sodelavka: 

Problem z določenimi rednimi računi je rešen. Pregledali smo postopek prejemanja pošte. 

 

Tajnica: 

Obiskala bo predstavitev vzorčenja vode v Italiji. 

 

Blagajnik: 

Stanje: 75.738,31 € 

Prejeta so bila sredstva za novo vozilo RC KR, ki je bilo tudi že plačano. Z URSZR moramo dobiti še nekaj 

rednih sredstev. ZRC SASU je plačal 4. račun, GIS pa račun za 2. območje. Na URSZR je poslal polletno 

poročilo. Imel je precej dela z izpiti. Plačal je tudi članarino UIS za lani in letos. 

 

Kataster: 

3. območju TK-25 je končano in poslano naročniku. 

Eno društvo je kljub več pozivom rok za oddajo zamudilo, 5 jih vrednotenja sploh ni oddalo. Vodja 

katastra je društva, ki niso poslala vrednotenja, obvestil, da so rok zamudila. Predlagal je, da se društvo, 

ki je zamudilo, kaznuje z 10 % točk odbitka. Spodnji sklep je soglasno sprejet. 

 

Sklep 44/2018: Društvu, ki je formular za vrednotenje 2018 oddalo z zamudo, se obračuna za 10 % točk 

manj. Društva, ki formularja do današnje seje niso oddala, niso upravičena do sredstev za vrednotenje. 

 

Vodja katastra je predlagal, da gre društvom v izplačilo 50 % neto zneska z IZRK, kar znese 16.000,00 €. 

Predsedstvo je sklep soglasno sprejelo. Sredstva za preteklo leto so tako razdeljena. 

 

Sklep 45/2018: Za vrednotenje 2018 se nameni 16.000,00 €. Vodja Katastra izvede vrednotenje. 

 

JRS: 

Vozila smo posodili za dve meddruštveni akciji v Bosno in na Češko. RC KR je kupil novo nekoliko 

rabljeno vozilo, starega je odkupil Marko Zakrajšek. RC VE je bil na iskalni akciji pogrešane osebe, več 

centrov pa na intervenciji v jami Preporod. Pomoč smo ponudili tudi reševalcem v Snežni jami na 

Poljskem, a je niso sprejeli. 

Septembra bomo spet sodelovali z ESA. 

Reševalci JRS se bomo pridružili ekipi USAR SI na vaji v Avstriji. 

 

Varstvo jam: 

V teku je včlanjevanje v EuroSpeleo Protection Label – evropsko združenje za zaščito jam. 

Delegacija enega člana bi se lahko udeležila EuroSpeleo srečanja v Bolgariji. 

 



Izobraževalna služba: 

Ta vikend bodo izpiti v Sežani. Prijavljenih je 20 kandidatov – 1 za inštruktorja jamarstva, 8 za 

pripravnika in 11 za jamarja. Inštruktorjev bo prisotnih dovolj. Enkrat po izpitih planira sestanek in 

potrjevanje statusa inštruktorjev. Na spletni strani je po novem na voljo baza jamarskih veščin, ki bo v 

pomoč za delo na izpitih in osnova za jamarski priročnik. Zopet je izpostavil problem pregledov opreme. 

V načrtu ima tečaj za osebe, ki bi bile tako usposobljene za pregledovanje opreme. V prihodnjem letu 

si želi izvesti tečaj za pripravnike in jamarje ja zveznem nivoju. 

 

Varnostno tehnična služba: 

Pridružil se je poročanju izobraževalne službe. 

 

Služba za jamsko in tehnično potapljanje: 

Dobrih 20 naših potapljačev se je udeležilo popotovanja po Balkanu. 

 

Služba za šport: 

Ni prisoten. 

 

Služba za jamski turizem: 

Ni prisotna. 

 

Člani predsedstva: 

Brez posebnosti. 

 

Ad. 4 

V prostorih v Bovcu se je zgodil incident, ki ga je predsednik JZS razrešil. Kazen za neupoštevanje pravil 

uporabe prostorov je doživljenjska prepoved njihove uporabe. 

 

Ad. 5 

Zopet smo se pogovarjali o zavarovanjih. 

 

Seja je bila zaključena ob 21:00. 

Zapisal: Marko Erker 


