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Št. zapisnika: 19/2021 

Ljubljana, 07.02.2022 

Zapisnik 19. redne 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, Aleš Lajovic, Maks Merela, Klemen Mihalič, Samo 

Milanič, Maks Petrič, Damijan Šinigoj, Marko Zakrajšek 

Opravičili: Bernard Štiglic, Jure Tičar, Walter Zakrajšek 

Nadzorni odbor: Miha Čekada, Robert Rehar 

 

Dnevni red 

1. Sprejem dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnikarja 
3. Potrditev zapisnika 18. seje predsedstva 
4. Občni zbor 2022 
5. Poročila in realizacija sklepov 

5.1. Poročilo predsednika 
5.2. Poročilo tajnika 
5.3. Poročilo blagajnika 
5.4. Poročilo katastra 
5.5. Poročilo 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. Poročilo službe za jamski turizem 
5.12. Poročila članov predsedstva 

6. Nadzorni odbor 
7. Razno 

 
Ad. 1 
Predsednik pozdravi vse prisotne. 

Dnevni red sprejet. 

 

Ad. 2 

Za zapisnikarja se določi Marka Zakrajška. 

 

Ad. 3 

Predsedstvo je soglasno potrdilo zapisnik 18. seje. 

 

Sklep 011/2021: Predsedstvo sprejema zapisnik 18. seje. 



Ad. 4 

OZ bo potekal na Igu, zato je treba priskrbeti rezervacijo prostora. Spiše se dnevni red in pošlje vabilo 

društvom. Predsednik pripravi predlog besedila člena, kateri se bo spremenil v statutu na OZ. 

 

Ad. 5 

Predsednik: 

Osnutek pravilnika za Jamske vodnike po ne-turističnih jamah je v pregledu na MOP. Prva povratna 

informacija je zelo pozitivna. Predsednik bo na to temo nagovoril prisotna društva na OZ. Pogodba 

glede koče Petra Skalarja je v čakanju pri pravnikih. 

 

Tajnik: 

Pobira pošto in pripravlja potrebne zadeve za OZ JZS 2022. S 1. februarjem je podpisal pogodbo z JZS, 

preko katere bo plačan za izvajanje tajniških del. 

 

Sklep 012/2021: Prekliče se sklep 004/2021. 

 

Blagajnik: (podal je pisno poročilo) 

Stanje na računu JZS na dan 07.02.2022 je 25.272,52€. 

17.01.2022 smo dobili prvo letošnje nakazilo v višini 40.194,00€. V mesecu januarju je iz računa JZS 

plačal 44. računov, vračil po računih, kilometrin,... Največje nakazilo je bilo plačilo zavarovalne premije 

Zavarovalnici Sava v višini 6.041,57€. Izdelal je nove tabelice za vodenje blagajne, račune sproti pošilja 

računovodskem servisu. V nadaljevanju upa na čimprejšnjo realizacijo redne nabave pri JRS in oddajo 

prvega zahtevka na URSZR. 

 

Kataster: 

Na IZRK je oddal paket zapisnikov. Franju Droletu smo ponudili pomoč pri posodobitvi osnovne baze 

jam. Zapisniki za 2022 že prihajajo. 

 

JRS: 

V januarju je bil tehnični zbor. JRS ima novega vodjo operative – Damijana Potrpina. Intervencija na 
Veliki planini – izvlek motornih sani. Druga intervencij je bila v RC Postojna, kjer so iskali pogrešanega 
psa. Štirje reševalci so se udeležili mednarodne vaje v Bolgariji. Izpeljano je bilo tudi zimsko 
usposabljanje pod okriljem RC Velenje. Na področju CSAR je prišel predlog s strani URSZR, da bi se CSAR 
dvignil na nivo modula. 
 

Sklep 013/2021: Sprejme se načrta dela JRS 2022. 

 
Varstvo jam: 

1) Pregled stanja jam v Sloveniji glede na podatke Katastra jam je trenutno opravljen za 8750 jam. 

2) Sodelovanje v pripravi pravilnika za Jamske vodnike po ne-turističnih jamah, ter sodelovanje na 

sestanku za uveljavitev pravilnika z Ministrstvom za okolje in prostor, Zavodom RS za varstvo 

narave ter Parkom Škocjanske jame. Pravilnik je trenutno v fazi pregleda s strani MOP in je bil 

glede na odzive pristojnih inštitucij pozitivno sprejet. V nadaljevanju bodo potekale priprave 

pravilnikov na področju neposrednega varovanja podzemnih jam, ki bodo izbrane kot primerne za 

izvedbo avanturističnih ogledov. 



3) Komisija za varstvo gorske narave PZS je Jamarsko zvezo Slovenije ob njeni 60-letnici delovanja 

predlagala za podelitev diplome dr. Angele Piskernik za leto 2021 na področju varstva narave. 

 

Izobraževalna služba: 

Skupaj z ekipo je izdelal osnutek pravilnika za vodenje po ne-turističnih jamah. 
 
Varnostno tehnična služba: 

Pomagal je pri izdelavi pravilnika za vodenje po ne-turističnih jamah. 

 

Služba za jamsko in tehnično potapljanje: 

V februarju načrtuje dve vaji. Eno z ECRA in eno v Planinski jami. 

 
Služba za šport: 

Ni poročila. 

 

Služba za jamski turizem: 

Ni poročila. 

 

Člani predsedstva: 

Pripombe, ideje in komentarje so podajali sproti. 

 

Ad. 6 

Pripombe, ideje in komentarje so podajali sproti. 
 
Ad. 7 

Ugotovili smo, da je stara številka tajništva še aktivna. Tajnik jo bo preklical. 

Knjižničar je s skupino imel sestanek glede prispelih knjig in revij. Pošiljateljem se bo poslalo Naše jame. 

 

Sklep 014/2021: Prekliče se telefonsko številko tajništva. 

 

Sklep 015/2021: Miho Stauta se pooblasti, da podpre Brazilske jamarje (email: Brazilian Caves in 

danger - Call for help). 

 

 

 

 

Seja je bila zaključena ob 20:00. 

 

Zapisal: 

Marko Zakrajšek 


