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Št. zapisnika: 17/2021 
Ljubljana, 6. 12. 2021 

Zapisnik 17. redne spletne seje predsedstva JZS 
 
Seja se je začela ob 18:00 preko video konference in 18:20 na Katastru. 
 
Prisotni: Robert Anžič, Igor Benko, Marko Erker, Maks Merela, Klemen Mihalič, Samo Milanič, Maks 

Petrič, Bernard Štiglic, Jure Tičar, Marko Zakrajšek, Walter Zakrajšek 
Ob 19:30 je prišel Aleš Lajovic. 

Nadzorni odbor: Miha Čekada, Sašo Finžgar, Robert Rehar 
 
Dnevni red 

1. Sprejem dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnikarja 
3. Potrditev zapisnika 16. seje predsedstva 
4. Poročila in realizacija sklepov 

4.1. Poročilo predsednika 
4.2. Poročilo tajnika 
4.3. Poročilo blagajnika 
4.4. Poročilo katastra 
4.5. Poročilo JRS 
4.6. Poročilo službe za varstvo jam 
4.7. Poročilo službe za izobraževanje 
4.8. Poročilo varnostno tehnične službe 
4.9. Poročilo službe za jamsko in tehnično potapljanje 
4.10. Poročilo službe za šport 
4.11. Poročilo službe za jamski turizem 
4.12. Poročila članov predsedstva 

5. Nadzorni odbor 
6. Razno 

 
Ad. 1 
Dnevni red sprejet. 
 
Ad. 2 
Za zapisnikarja se določi Marka Erkerja. 
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Ad. 3 
Predsedstvo je soglasno potrdilo zapisnik 16. seje.  
Sklep 007/2021: Predsedstvo sprejema zapisnik 16. seje. 
 
Ad. 4 
Predsednik: 
Pogodba za najem Koče Petra Skalarja je sestavljena, besedilo je potrebno še prečistiti in podpisati. 
Trenutno govorimo o 12-letnem najemu za 1.500 € letno. 4.500 € letno v kočo vlaga lastnik, JZS vloži 
kolikor bo potrebno, da bi bila koča (za nas) uporabna. 
S članom nadzornega odbora se je udeležil sestanka z DZRJ Ljubljana. Dotaknili so se objavljanja v 
Jamarju, Kanina (koče, bivaka, prevoza opreme na Kanin), jamarske razstave, katastra in reševanja. 
Sodeloval je na vaji JRS v Škocjanskih jamah, ki jo je izkoristil še za pogovor z direktorjem Parka. 
Počasi bo potrebno razmišljati o občnem zboru JZS. 
 
Tajnik: 
Zahvalil se je za urejanje pošte v njegovi odsotnosti in to funkcijo spet prevzema nase. Objavil je 
zapisnike preteklih sej. Na spletu bi lahko obudili tudi objavljanje sklepov. Glede opravil je še nekaj 
odprtih zadev. 
 
Blagajnik: 
Stanje: 46.564,69 € 
Od URSZR smo dobili aneksa za CRT ter kombi in gorivne celice. Slednje dvoje je že plačano. Plačal je 
tudi nekaj opreme JRS. Po zadnjem plačanem računu mora pripraviti še nekaj prošenj in planov. Plačuje 
tudi račune za vrednotenje. 
 
Kataster: 
Račune društva počasi pošiljajo. 
 
JRS: 
V novembru se je srečala ekipa za urbano reševanje. Naredili in postavili so tovorno žičnico na Kaninu. 
Opravili smo vajo v Škocjanskih jamah. RC Kranj je vadil na Krvavcu. Počasi se bodo začeli popisi opreme 
in sestanki centrov. Vsi, ki imajo zadolženo opremo JZS, morajo seznam le-te poslati Tomažu Krmelju. 
Zaključna večerja bo to soboto, 11. 12. 2021 v jamarskem domu na Gorjuši. 
 
Sklep 008/2021: Predsedstvo imenuje se inventurno komisijo v sestavi Tomaž Krmelj, predsednik, ter 
Marko Zakrajšek in Lea Pavrič, člana. 
 
Varstvo jam: 
Začel je popisovati preostanek onesnaženih jam. 
 
Izobraževalna služba: 
Dogovarja se za izpitne roke. Enega bi prevzel JK Novo mesto, en je še prost. 
 
Varnostno tehnična služba: 
Vodja je poslal poročilo, katerega bo Šinigoj preposlal predsedstvu. Udeležil se je srečanja ECRE v 
Španiji. 



 
Služba za jamsko in tehnično potapljanje: 
Tudi potapljači so se udeležili srečanja ECRE, kjer so celo skupaj povadili. 
 
Služba za šport: 
Ni poročila. 
 
Služba za jamski turizem: 
Ni poročila. 
 
Člani predsedstva: 
Ni poročil. 
 
Ad. 5 
Pripombe, ideje in komentarje so podajali sproti. 
 
Miha Čekada bo pripravil časovnico in seznam ostalega potrebnega za izvedbo OZ. Predsednik 
pričakuje tehnični del na Igu, svečani del enkrat kasneje drugje, v organizaciji enega od društev. 
 
Ad. 6 
Zbira zadnje članke, rok bo konec decembra. 
 
Od Lynx Pro smo dobili povabilo k sodelovanju, za člane JZS so pripravljeni nuditi popuste, ponujajo 
vadbeni center s skalno steno za kakšno vajo JRS ali izpite JZS. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 20.10. 
 
Zapisal: 
Marko Erker 
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