
 

JAMARSKA ZVEZA SLOVENIJE 

Lepi pot 6 

SI - 1000 Ljubljana

predsedstvo@jamarska-zveza.si 

 http://www.jamarska-zveza.si 

 

 

Št. zapisnika: 11/2019 

Ljubljana, 4. 2. 2019 

Zapisnik 11. redne seje predsedstva JZS 

 

Seja se je začela ob 18:10 v prostorih Katastra jam. 

 

Prisotni 

Robert Anžič, Bojan Jereb, Maks Merela, Matej Mihajlovski, Damijan Šinigoj, Bernard Štiglic, 

Jure Tičar, Marko Zakrajšek, Walter Zakrajšek, Zdenka Žitko, Aleš Lajovic 

Nadzorni odbor: Miha Čekada, Robert Rehar 

Gostji: Tjaša Korelc, Lea Pavrič, Bojan Stanek 

 

Dnevni red 

1. Sprejem dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 10. seje predsedstva 
3. Spletna stran - Simon Hiti 
4. Komisija za priznanja JZS 2019 – razprava in sklep 
5. Poročila in realizacija sklepov 

5.1. Poročilo predsednika 
5.2. Poročilo strokovnih sodelavk 
5.3. Poročilo tajnice/pregled pošte 
5.4. Poročilo blagajnika 
5.5. Poročilo vodje katastra 
5.6. Poročilo vodje JRS 
5.7. Poročilo službe za varstvo jam 
5.8. Poročilo službe za izobraževanje 
5.9. Poročilo varnostno tehnične službe 
5.10. Poročilo službe za jamsko in tehnično potapljanje 
5.11. Poročilo službe za šport 
5.12. Poročila članov predsedstva 

6. Nadzorni odbor 
7. Razno 
 

Ad. 1 

Dnevni red je bil potrjen. 

 

Ad. 2 

Zapisnik 10. seje je soglasno sprejet. 

Sklep 25/2019: Predsedstvo sprejme zapisnik 10. seje. 

 

Ad. 3 

Skrbnik spletnih strani ni bil prisoten. Kasneje se je opravičil preko emaila. Igor B. je že pred časom 

predlagal nekaj rešitev, zato bo Robert Anžič prevzel urejanje spletnih strani in jamarske liste. 
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Zbral bo ponudbe in na naslednji seji predstavil situacijo in rešitve. 

 

Ad. 4 

Zdenka prebere zapisnik komisije. Sklep o predlogih ni bil sprejet, ker je manjkal seznam in 

obrazložitve. Sklep bo naknadno sprejet preko dopisne seje, po tem ko pridobimo seznam 

prejemnikov. 

Predlog sklepa: Komisija predlaga podelitev 2 plaket z zlatim znakom, 7 zlatih znakov, 6 srebrnih 

znakov, 7 bronastih znakov in 25 priznanj. 

 

Padel je predlog o novi ureditvi pravilnika o nagradah. Miha Čekada bo pripravil grob osnutek, katerega 

bomo pregledali na eni izmed naslednjih sej. 

 

Ad. 5 

Predsednik: 

Ni bil prisoten. Bil je v navezi z Mihom Čekado, kateri je poročal v njegovem imenu. Začele so se 

priprave na OZ JZS (tehnični del). Za 16. 3. 2019 je potrebna rezervacija avditorija na Igu. Zdenka bo 

uredila rezervacijo. 

 

Strokovni sodelavki: 

Niso se uspeli udeležiti seminarja Nature. Vse ostalo poteka po ustaljenem planu. 

 

Tajnica: 

Tajnica je bila na sestanku v Postojni na IZRK glede vzorčenja v Jama v Kanjaducah. 

Tajnica pripravi dnevni red tehničnega OZ. Potrebno je poslati vabila, en teden pred začetkom. Pozvala 

bo tudi vodje služb za pripravo letnih poročil za OZ. 

 

Blagajnik: 

Stanje na današnji dan: 60.330,72 € 

Računovodstvo bo pripravilo zaključno poročilo za OZ. 

 

Kataster: 

Poročilo je poslal po e-pošti. 

V januarju smo dobili in razposlali novo bazo jam. Trenutno število registriranih je 12883, v registracijo 

pa jih bomo poslali še preko 240. Tako se v letu 2018 v okviru JZS pričakuje preko 530 novih jam. 

Pregledali in popisali smo tudi vse zapisnike, ki so bili oddani v sklopu 2. polletja 2018 (teh je bilo več 

kot večino celih let doslej). Miha Čekada je pripravil izrez vseh preteklih številk Jamarja. Skupaj je bilo 

tako v letu 2018 oddanih preko 4100 zapisnikov (cca. 1000 oz. 30% več kot lani, ko smo postavili prejšnji 

rekord). Dela se na 2. območju jam za projekt TK-25. 

 

JRS: 

V začetku januarja je na Igu potekal tehnični zbor reševalcev. Dve naši ekipi sta zmagali na Patruljnem 

teku – čestitke! Prevzeli smo dve novi vozili (v sklopu CSAR). Eno vozilo gre v RC Postojna, drugo v RC 

Ljubljana. Staro vozilo RC Tolmin bo šlo v prodajo. 

Predsedstvo je sprejelo plan dela JRS za leto 2019 – JRS koledar 2019 

Sklep 26/2019: Sprejet je bil plan dela JRS za leto 2019. 



 

Varstvo jam: 

Na spletnem portalu FB se pojavljajo objave ne-jamarjev. Vodja službe za varstvo jam je nekatere 

opozoril na Zakon o varstvu podzemnih jam in jih pozval k sodelovanju s kakim jamarskim društvom. 

V navezi je z Italijani glede projekta čiščenja jam. Dobil je predlog o izdelavi predstavitve in vabilo na 

Sicilijo. 

Odgovoril je novinarju Primorskih novic. Objave ni bilo. 

Na ARSO se še čaka na sestanek. 

 

Izobraževalna služba: 

IS predlaga sledeče datume za JZS izpite, in sicer 15. 6. in 7. 9. 2019 

Datume je predsedstvo sprejelo. 

Sklep 27/2019: Predlagana datuma, 15. 6. in 7. 9., sta bila sprejeta in tudi javno objavljena. 

 

Vodja IS predlaga nagrado za odmeven dosežek v Škocjanskih jamah. Bojan Jereb priskrbi informacijo 

komu, društvu ali ekipi, bo podeljena nagrada. Predlagana nagrada v višini 200 m vrvi in 10 sidrišč je 

bila sprejeta. 

Sklep 28/2019: Predsedstvo potrdi nagrado za odmeven dosežek v Škocjanskih jamah v višini 200 m 

vrvi in 10 sidrišč. 

 

Varnostno tehnična služba: 

Napisal je dva članka za Jamarja. 

 

Služba za jamsko in tehnično potapljanje: 

Januarja je bil potop v Mošenac. Dosežena je bila globina 105 m. 

 

Služba za šport: 

Udeležba in dobra uvrstitev na Patruljnem teku. Planira se udeležba na Teku troj – (Tek ob žici) in 

Brajnikovem memorial - Gorenjska. 

 

Člani predsedstva: 

Urednik Jamarja predlaga da se objavi poročila JZS služb. Nekatera poročila bodo šla v Jamarja. 

 

Ad. 6 

NO sprašuje, če je inventura narejena. Manjkajo še nekatera poročila. 

NO zanima zakaj zapisniki preteklih sej niso objavljeni na spletni strani. Marko Erker pridobi odgovor. 

 

Ad. 7 

Maks poda kratko poročilo o aktivnostih CSAR. Spoznali smo Špansko ekipo CSAR. 

Marko Zakrajšek, Maks Petrič in Lea Pavrič se bodo odzvali vabilu Bolgarske jamarske zveze na njihovo 

proslavo ob 60. letnici zveze in 45. letnici jamarske reševalne. JRS vozilo je odobreno. 

 

Seja je bila zaključena ob 20:10. 

 



Zapisal: Marko Zakrajšek 
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