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Št. zapisnika: 11/2021 

Ljubljana, 03.05.2021 

Zapisnik 11. (spletne) redne seje predsedstva JZS 

 

Seja se je začela ob 18:00 s prenosom preko spletne kamere. 

 

Prisotni: Marko Zakrajšek, Walter Zakrajšek, Igor Benko, Jure Tičar, Marko Erker, Damijan Šinigoj, 

Robert Anžič, Miha Staut, Maks Merela (18:50) 

Nadzorni odbor: Miha Čekada, Robert Rehar 

Opravičili: Aleš Lajovic (zaradi tehničnih težav ne more sodelovati na spletnih sejah), Samo Milanič 

 

Dnevni red 

1. Sprejem dnevnega reda 
2. Potrebni ukrepi za delovanje v času epidemije 
3. Potrditev zapisnika 10. seje predsedstva 
4. Občni zbor 2021 

4.1. Poročila 
4.2. Priznanja (2019 in 2020) 

5. Poročila in realizacija sklepov 
5.1. Poročilo predsednika 
5.2. Poročilo tajnika 
5.3. Poročilo strokovne sodelavke 
5.4. Poročilo blagajnika 
5.5. Poročilo katastra 
5.6. Poročilo 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. Poročilo službe za jamski turizem 
5.13. Poročila članov predsedstva 

6. Nadzorni odbor 
7. Razno 

7.1. JZS predstavnika v UIS 
7.2. Novi predsednik komisije za priznanja 
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Pred začetkom seje se je predsedstvo poklonilo Stojanu Sancin z minuto molka. 

 

Ad. 1 

Popravljen dnevni red sprejet. 

 

Ad. 2 

Brez posebnosti, razen da se OZ 2021 do nadaljnjega prestavi. 

 
Ad. 3 

Zapisnik 10. seje ni bil potrjen, ker ga predsedstvo ni prejelo. 

 

Ad. 4 

Vodje služb pošiljajo poročila, katera se bodo pripravila za OZ. 

Silvu Ramšaku se pošlje predloge za priznanja. 

 

Ad. 5 

Predsednik: 

Predsednik je pozval člane predsedstva, da si pogledamo predlog pogodbe za najem koče Petra 

Skalarja. 

 

Tajnik: 

Dva-krat tedensko pobira pošto in jo vpisuje. Dela potekajo normalno. 

 

Strokovna sodelavka: 

Ni bila prisotna. 

 

Blagajnik: 

Stanje na računu JZS na dan 3.5.2021 je 27.283,19€. 29.4. smo od ZRC SAZU prejeli plačan letošnji 
prvi račun v višini 10.081,67€. Konec aprila je bil plačan DDV od izdanih računov v prvem trimesečju v 
višini 3.064,00€. 
 
Kataster: 

Po skoraj letu dni je na voljo nova baza jam, ki tokrat zajema vse zapisnike, oddane do konca leta 2020. 

Novih jam je bilo 547. Zadnja registrirana ima katastrsko številko 14.196. 

 

JRS: 

Izveden je bil popis opreme v centralnem skladišču. Obisk koče Petra Skalarja. Pregled, ogled, 
zračenje, kurjenje in srečanje z gospodom Robertom Rot (predsednik PD Bovec). Servisi vozil, tehnični 
pregledi in registracije vozil opravljamo redno. 
Intervencija: Iskanje pogrešane osebe v soteski Vintgar. Osebe nismo našli. 
 
Varstvo jam: 

Pripravilo se je poročilo za Občino Sežana. Fotografije za razstavo na Gozdarskem inštitutu so zbrane 

in se že pripravlja sam izgled razstave. Ob dnevu Zemlje so se po nekaterih društvih izvajale akcije 

čiščenja jam. 

 



Izobraževalna služba: 

Počasi se bliža datum izpitov. Priprave so v teku. 
 
Varnostno tehnična služba: 

Trenutno zatišje pri izvajanju dejavnosti. 

 

Služba za jamsko in tehnično potapljanje: 

Sodelovali na intervenciji, katero omenja JRS. Drugače se pa aktivnosti počasi odvijajo. 

 

Služba za šport: 

Ni poročila. 

 

Služba za jamski turizem: 

Ni bila prisotna. 

 

Člani predsedstva: 

Revija Jamar gre v tisk. 

 

Ad. 6 

Vse pripombe, ideje in komentarje so podajali sproti. 
 
Ad. 7 

 

Sklep XX/2020: Predsedstvo JZS imenuje Miha Čekada za predstavnika Slovenije v UIS, Jureta Tičarja 

pa za njegovega namestnika. 

 

Kandidat za predsednika komisije za priznanja je Samo Milanič, ampak ker ni bil prisoten zadevo 

prestavimo na naslednjo sejo. 

 

 

 

 

Seja je bila zaključena ob 19:30. 

 

 

 

 

 

 

Zapisal: 

Marko Zakrajšek 

tajnik JZS 


