
 

JAMARSKA ZVEZA SLOVENIJE 

Lepi pot 6 

SI - 1000 Ljubljana

predsedstvo@jamarska-zveza.si 

 http://www.jamarska-zveza.si 

 

 

Št. zapisnika: 14/2019 

Ljubljana, 1. 4. 2019 

Zapisnik 14. redne seje predsedstva JZS 

 

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

 

Prisotni 

Igor Benko, Marko Erker, Aleš Lajovic, Maks Merela, Miha Staut, Bernard Štiglic, Jure Tičar, 

Walter Zakrajšek, Zdenka Žitko 

Ob 18:30 je prišel Robert Anžič. 

Nadzorni odbor: Miha Čekada, Robert Rehar 

Strokovna sodelavka: Tjaša Korelc od 19:10 naprej 

 

Dnevni red 

1. Sprejem dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnikov 11. in 13. seje predsedstva 
3. Poročila in realizacija sklepov 

3.1. Poročilo predsednika 
3.2. Poročilo strokovnih sodelavk 
3.3. Poročilo tajnice/pregled pošte 
3.4. Poročilo blagajnika 
3.5. Poročilo vodje katastra 
3.6. Poročilo vodje JRS 
3.7. Poročilo službe za varstvo jam 
3.8. Poročilo službe za izobraževanje 
3.9. Poročilo varnostno tehnične službe 
3.10. Poročilo službe za jamsko in tehnično potapljanje 
3.11. Poročilo službe za šport 
3.12. Služba za jamski turizem 
3.13. Poročila članov predsedstva 

4. Nadzorni odbor 
5. Razno 
 

Ad. 1 

Popravljen dnevni red je potrjen. 

 

Ad. 2 

Zapisnika 11. in 13. seje sta sprejeta. Zapisnik 12. seje bomo sprejemali naslednjič. 

Sklep 30/2019: Predsedstvo sprejme zapisnika 11. in 13. seje. 

 

Ad. 3 

Razstava ob 130-letnici jamarstva in 60-letnici JRS se pripravlja, manjka pa še nekaj gradiva določenih 

služb. Bomo nadoknadili. 

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


 

Predsednik: 

JZS/JRS je dobila priznanje komisarja Evropske komisije Christosa Stylinaidesa. V mehanizmu se 

pripravljajo neke spremembe sistema (RescuEU), kjer je tudi nekaj več denarja za izobraževanja itd. 

Predlaga, da društvom razdelimo vprašalnike o njihovih članih in njihovem delu v jamarstvu, njihovih 

funkcijah v društvih, JZS in širše. S tem bi dobili podatke o zaslužnih jamarjih, ki bi se jih dalo predlagati 

za priznanja JZS. 

V Srbiji je trenutno aktualno zbiranje sredstev za enega njihovih poškodovanih reševalcev. Tudi pri nas 

imamo nekaj takih. Predlaga ustanovitev sklada za take primere. Pred leti smo bili (JZS) včlanjeni v 

FIHO, lahko se zopet pozanimamo kako je s tem. Eno od strokovnih sodelavk se zadolži za pregled 

možnosti. 

 

Strokovni sodelavki: 

Dokumentacija za podaljšanje statusa organizacije v javnem interesu je oddana, vrnila pa se je prošnja 

za dopolnitev. 

Bila na delavnici za prijavo okoljske škode. Odprta je tudi e-svetovalnica na to temo. V kratkem se jim 

obeta nekaj sestankov in delavnic. 

 

Tajnica: 

Letos bi želela realizirati razdelitev sredstev za sodelovanje pri vzorčenju vode. 10% ostane JZS, ostalo 

gre za pokritje stroškov sodelujočih oz. se nameni za raziskave Kanina, kot se bodo sami odločili. 

 

Blagajnik: 

Stanje: 31.405,96 € 

V zadnjem mesecu je plačal za preko 40.000 € računov. Največ od tega za CaveSAR in zavarovanje. 

Dobili smo pa kupnino kombija in nagrado za kipec CZ. Za vzorčenje bruto 6400 € in za posredovanje 

podatkov o jamah 10.000 €. 

 

Kataster: 

Končan je naporen mesec, ko smo izvedli interno vrednotenje za IZRK, pripravljali gradivo za razstavo, 

popisovali jame za TK-25. Dobili smo naročilo za še eno novo območje za planinske zemljevide in 

osvežitev obstoječega. 

 

JRS: 

Nabava za CaveSAR je zaključena. Nekaj aktivnosti je bilo mednarodnih z Italijani, po centrih so potekali 

treningi. Bili smo v pripravljenosti pri reševanju na Kaninu. Razdeljene so bile nagrade CZ, obiskal nas 

je komisar EK, katerega smo nato povabili še na vajo. 

Med 1. in 18. 6. Slovenijo obišče Japonska nacionalna televizija. Tu bomo skrbeli za varnost, transport 

in vodenje. 

Z ESA smo bili na sestanku glede obiska v Sloveniji. Pripravili in poslali smo jim okvirno ponudbo. 

 

Varstvo jam: 

Ta teden bo na voljo nov razpis LIFE. Začeli so že s pripravami nanj. V sklopu tega je bil na sestanku na 

MOP. Razmišljajo o nekoliko krajšem projektu in novih partnerjih. 



 

Izobraževalna služba: 

Vodja IS je zaradi povečanja službenih obveznosti odstopil in predsedstvo seznanil o tem. Za v.d. vodje 

je predlagan Damijan Šinigoj, ki se s tem strinja. 

 

Sklep 31/2019: Za v.d. vodje izobraževalne službe se imenuje Damijana Šinigoja. 

 

Varnostno tehnična služba: 

Skupina 5 jamarjev je obiskala laboratorij Italijanske planinske zveze za preizkušanje materialov s 

področja osebne varovalne opreme. Med drugim smo preizkušali tudi čelade. Najbolje se pri absorpciji 

energije padajočih topih predmetov obnesejo čelade iz stiropora. Zahtevi standarda (F < 8 kN pri padcu 

topega predmeta z maso 5 kg z 2 m višine) formalno zadostijo tudi sodobne čelade z vpetjem iz trakov, 

vendar so prestrezne sile lahko tudi za 1/3 višje. Čelade s pretečenim rokom veljavnosti standardu 

lahko ne zadostijo več. Pri starinskih pa so prestrezne sile lahko tudi še enkrat višje od zahteve. Čelade 

s pretečenim rokom uporabe, še bolj pa take, ki so skladne s starejšimi različicami standarda, ali sploh 

niso skladne s pravim standardom, (npr. delovne) tudi zaradi zgoraj opisanega niso varne za uporabo 

v jamarstvu. Na žalost pri organizaciji množičnih dogodkov in tudi med starejšimi jamarji še vedno 

opažamo uporabo takih čelad. 

 

Služba za jamsko in tehnično potapljanje: 

Bil na vaji ECRA v Italiji. 

 

Služba za šport: 

JD Carnium pripravlja tekmovanje v žimarjenju. Prosili so, da bi JZS prispevala kakšne nagrade. 

Predsednik predlaga ročno prižemo za zmagovalce v štirih kategorijah (ženske, moški, otroci, nad 50 

let) na obeh tekmah - v Kranju in Domžalah, skupaj torej 8 prižem. 

 

Sklep 32/2019: Za nagrade na tekmovanjih se nameni 8 ročnih prižem. 

 

Služba za jamski turizem 

Ni prisotna. 

 

Člani predsedstva: 

Jamar se počasi končuje. Skupaj s Priročnikom za prvo pomoč bo izšel v času svečane seje predsedstva 

JZS. 

Tudi pri Naših jamah napreduje. 

 

Ad. 4 

Pripombe so podali sproti. 

 

Ad. 5 

Na predsedstvo smo dobili ponudbo Mladena Vukovića, ki nam je že pred leti pripravil značke JZS in 

JRS. Naročili bi 200 komadov vsake. 



Sklep 33/2019: Sprejme se ponudbo Mladena Vukovića za izdelavo 200 značk JZS, 200 večjih značk JRS 

in 200 malih značk JRS. 

 

Seja je bila zaključena ob 21:00. 

Zapisal: Marko Erker 


