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Št. zapisnika: 20/2019 

Ljubljana, 30. 9. 2019 

Zapisnik 20. redne seje predsedstva JZS 

 

Seja se je začela ob 18:10 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, Zdenka Žitko 

Nadzorni odbor: Robert Rehar 

Strokovna sodelavka: Lea Pavrič 

Gostje: Bojan Stanek, Nadja Zupan Hajna 

Ob 18:55 je prišla Tjaša Korelc. 

 

Dnevni red 

1. Sprejem dnevnega reda 
2. Organizacija Mednarodnega leta jam in krasa 2021 (IYCK 2021) 
3. Potrditev zapisnika 19. seje predsedstva 
4. Poročila in realizacija sklepov 

4.1. Poročilo predsednika 
4.2. Poročilo strokovnih sodelavk 
4.3. Poročilo tajnice/pregled pošte 
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 

Popravljen dnevni red je potrjen. 

 

Ad. 2 

Nadja Zupan Hajna je predstavila napredek pri organizaciji aktivnosti v sklopu mednarodnega leta jam 

in krasa 2021. Želi si, da bi zaključno slovesnost gostili v Sloveniji in bi pri tem sodelovala tudi JZS. 

 

Ad. 3 

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


Zapisnik 19. seje je sprejet. 

Sklep 46/2019: Predsedstvo sprejme zapisnik 19. seje. 

 

Ad. 4 

Predsednik: 

Delegacija Uprave za zaščito in reševanje, JZS in ostalih služb CZ se je mudila v Bruslju. So zadovoljni, 

dobili so precej kontaktov. Dobro bi bilo dobiti certifikat kakovosti, ki bi nam odprl še kakšna vrata več. 

Lahko bi začeli sodelovati v projektih Solidarity, katerih aktivnosti sicer trajajo minimalno 14 dni. 

Udeležil se je medijskega dneva na vaji IRONORE 2019 v Avstriji. Obetajo se nam še prostori v Sežani. 

Odprtje razstave ob 130-letnici jamarstva v Sloveniji je izpadlo fantastično. 

Trening ESE CAVES je končan brez nezgod in z dovolj publicitete. 

 

Strokovna sodelavka: 

Lea Pavrič je preverila nekaj razpisov, ureja sprotno dokumentacijo. Še vedno mora pogledati kaj je z 

najemom zemljišča okoli Kačne jame. 

Na srečanju BSU so se poigravali z mislijo, da bi bil naslednje leto spet pri nas. Bomo ostali pri prej 

planiranem letu 2021. 

Problemov s pošto trenutno ni. 

 

Tajnica: 

Zopet smo se dotaknili zavarovanja za primer reševanja, ki ga še vedno nimamo. 

Bila je na predstavitvi raziskav podzemne reke. 

 

Blagajnik: 

Stanje: 67.621,51 € 

Ukvarja se s stroški zadnje intervencije in nekaterimi drugimi plačili. Z razstavo je trenutno cca. 4.000 € 

stroškov materiala. 

 

Kataster: 

Delamo na 4. območju, prioritetno enega od odsekov. Surfer je naročen in plačan, čakamo na licenco. 

Društva so bila pozvana k izstavitvi računov za vrednotenje. 

Kakšno mnenje o tem, da bi si JZS privoščila plastifikator velikosti A3? Bi prišel že večkrat prav, tudi za 

JRS, IS in verjetno še koga? 

 

Sklep 47/2019: Katastru se odobri sredstva za plastifikator. 

 

Konec tedna bomo v Nabrežini imeli predavanje o Katastru za Italijane. 

 

JRS: 

Predstavniki smo bili v Bruslju, Eisenerzu, pred jamo pri Divači. Aktivni so bili naši potapljači. V Metliki 

smo bili na gasilski paradi. Kot redarji smo bili na Bovškem maratonu, razstavljavci pa na Otroškem 

bazarju. Kaninsko smučišče in njegovo okolico smo si ogledali z namenom preučitve za možnost 

turnega smučanja. V Venetu smo si ogledali reševalno tehniko, nosila in opremo k njim. Vse aktivnosti 

so se zaključile pozitivno. 



Čakajo nas dnevi ZiR. Tam bomo imeli pokrito stojnico za predstavitev in sodelovali na reševalni vaji 

državnega pomena. 

Člani JRS smo dežurali pred jamami, kjer so se odvijale aktivnosti treninga CAVES. 

 

Varstvo jam: 

Sodeloval je pri prijavi na razpis za usposabljanje za naravovarstvene nadzornike. Postal je član komisije 

FSE za varstvo jam. 

Pogovorili smo se o postopkih, ki jih ARSO vodi pri zapiranju jam. 

 

Izobraževalna služba: 

Ni bil prisoten. 

 

Varnostno tehnična služba: 

Zanimal se je o nosilih, ki bi bila primernejša pri poškodbah glave. Ena varianta so italijanska nosila s 

prirejeno motoristično čelado, druga pa prirejena koritasta. Prva lahko stestiramo, druga bi bila tudi 

na voljo. 

 

Služba za jamsko in tehnično potapljanje: 

Dva naša potapljača sta se udeležila vaje BCRC, kjer sta si ogledala njihova nosila in postopke 

transporta. Dobila sta nekaj idej za izboljšave pri nas. 

 

Služba za šport: 

Tek skozi Dimnice je letos minil brez kakršnegakoli pompa. Organizator je konkretno zamudil z vabili. 

Počasi bo treba razmisliti o patruljnem teku. 

Pripravil je osnutek sporazuma o sodelovanju Policije in JZS/JRS. Lea Pavrič ga bo pregledala. 

 

Služba za jamski turizem: 

Predsednik se je srečal z generalno sekretarko za turizem. 

Predlagal je, da se dobijo interesenti, ki bi vodili po turističnih jamah, kjer bi sicer ta dejavnost zamrla. 

 

Člani predsedstva: 

Že dolgo in še vedno člani predsedstva uporabljajo lastne verzije predlog dokumentov. Počasi bi lahko 

začeli uporabljati 'standardne'. Vsi, ki uporabljajo predloge, jih pošljejo Marku Erkerju v pregled in 

dopolnitev. Predsednik si je zaželel tudi glave, prevedene v angleščino. 

 

Inventuro trenutno pripravlja Marko Zakrajšek, popisi se bodo morali začeti delati do konca leta. 

 

Ad. 5 

Večino pripomb so podali sproti, na koncu pa opozorili, da se nam ne sme tako muditi domov, da bi 

zadnji dve točki dnevnega reda kar preskočili. 

 

Ad. 6 

Razprave ni bilo. 

 

Seja je bila zaključena ob 22:00. 



Zapisal: Marko Erker 


