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Št. zapisnika: 5/2018 

Ljubljana, 3. 9. 2018 

Zapisnik 5. redne seje predsedstva JZS 

 

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

 

Prisotni 

Robert Anžič, Igor Benko, Marko Erker, Bojan Jereb, Aleš Lajovic, Maks Merela, Damijan 

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

Ob 19:45 je prišel Matej Mihailovski. 

Nadzorni odbor: Miha Čekada, Robert Rehar 

Strokovna sodelavka: Tjaša Korelc 

Gostje: Bojan Stanek 

 

Dnevni red 

1. Sprejem dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 4. seje predsedstva 
3. Poročilo strokovne sodelavke 
4. Poročila in realizacija sklepov 

4.1. Poročilo predsednika 
4.2. Poročilo tajnice/pregled pošte 
4.3. Poročilo blagajnika 
4.4. Poročilo vodje katastra 
4.5. Poročilo vodje 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. Poročila članov predsedstva 

5. Nadzorni odbor 
6. Razno 
 

Ad. 1 

Popravljen dnevni red je potrjen. 

 

Ad. 2 

Zapisnik 4. seje je soglasno sprejet. 

Sklep 14/2018: Predsedstvo sprejema zapisnik 4. seje. 

 

Ad. 3 

Na rezultat razpisa LIFE še čakamo. 

 

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


Ad. 4 

Predsednik: 

Z Robertom Reharjem ter inšpektorjema Danielom Rojškom in Igorjem Zakotnikom je bil na ogledu 

lokacije bivaka na Rombonskih podih. Dobili smo dovoljenje za postavitev enokapnega skladišča za 

raziskovalno in reševalno opremo velikosti 6x3,6 m stojne višine. 

Tudi IZRK pripravlja razstavo o 130-letnici organiziranega jamarstva v Sloveniji. 

Aleš Lajovic je še omenil, da bo avgusta 2019 60-letnica ustanovitve jamarske reševalne skupine, 

predhodnice JRS. Tudi za to bo treba kaj pripraviti. Aleš Lajovic bo pripravil spisek starih reševalcev, ki 

bi se jih povabilo na prireditev, ki bo pripravljena v ta namen. 

 

Tajnica: 

V Bovcu bo organiziran maraton, pri organizaciji katerega bi naj sodelovali tudi jamarji oz. reševalci. 

Strokovna sodelavka bo pripravila vabilo, tajnica pa ga bo poslala na listo. 

 

Blagajnik: 

Stanje: 145.456,68 € 

Od zadnje seje je plačal za dobrih 78.000 € opreme, predvsem za CaveSAR. Poslal je račune za izpite, 

Jamarje, članarine in zavarovanja. 

 

Kataster: 

V teku je vrednotenje gradiva, oddanega v letu 2017. 

Sloj jam za portal eGeologija je v pripravi. Čakamo tudi na odločitev glede ponudbe za izbor jam za 

vojaško TK-25, ki jo pripravlja Geodetski inštitut Slovenije. 

Konference GIS v Sloveniji se bosta udeležila Jure Tičar in Miha Čekada. Slednjemu JZS plača 

kotizacijo. 

 

JRS: 

V tem času sta se zgodili 2 intervenciji, ena pri nas in ena v sosednji Italiji, na kateri so sodelovali tudi 

nekateri naši reševalci. JRS je pomagala IZRK-ju v Matijevi jami. Oprema za CaveSAR je že naročena in 

večinoma tudi dobavljena in plačana. Pri tej nabavi je ostalo še nekaj sredstev, ki bi jih izkoristili za 

dodatno opremo. Priprave na vajo v Skalarjevem breznu potekajo. Upamo na ugodno vreme. 

Na srečanju zveze ECRA bi predstavili CaveSAR in reševalno vajo v Skalarjevem breznu. Predstavili bi 

tudi naš novi VideoVOX. Poleg ostalih se za udeležbo zanima tudi Zdenka Žitko. 

RC LJ bo pokril Otroški bazar. 

 

Varstvo jam: 

Nadaljeval je s pregledom zapisnikov jam. Do zdaj je pregledal dobrih 5000 jam. Na simpoziju v 

Ebenseeju je predstavil problematiko varovanja jam. Udeležil se je sestanka komisije za varovanje 

jam. Sodeloval bo pri (ne)pripravi standarda ISO. Skromna Slovenska udeležba je poskrbela za 

zanimiva predavanja s področja lidarja in prve pomoči. 

 

Izobraževalna služba: 

Za inštruktorje je kupil flise. Izpeljali so izpite s ponovno dobro udeležbo. Na poletnem taboru na 

Kaninu je bila udeležba solidna, pričakovali so pa boljšo. 

 



Varnostno tehnična služba: 

Ni prisoten. 

 

Služba za jamsko in tehnično potapljanje: 

V juliju so vadili izvlek utopljenca iz jame. Predaval jim je Francoski reševalec. V Bosni je delal z 

Madžari, nazadnje pa še na Balkan Cave Summitu, kjer je Sašo Finžgar odkril obetavno jamo sredi 

Mostarja. ETP ta vikend organizira vajo v Divjem jezeru. Čez 14 dni so vabljeni na vajo v Italijo skupaj z 

ETP. 

 

Služba za šport: 

Na dolenjskem jamarskem taboru so organizirali speleotlon, na katerem je sodelovalo 10 ekip. Na 

teku skozi Dimnice bosta sodelovali vsaj 2 ekipi reševalcev. 

 

Člani predsedstva: 

Ni bilo pripomb. 

 

Ad. 5 

Pripombe so večinoma podali sproti. 

 

Člani JZS smo bili vabljeni na 40-letnico Furlanske zveze, hkrati s srečanjem treh dežel. Udeležila se je 

bosta Igor Benko in Zdenka Žitko. 

 

Ad. 6 

Predsednik je v dogovorih z MOL za prostore knjižnice in katastra. 

 

RC LJ se mora izseliti iz trenutnih prostorov – ali v drugo garažo v isti stavbi ali drugam. 

 

Seja je bila zaključena ob 20:20. 

 

Zapisal: Marko Erker 
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