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Št. zapisnika: 15/2021 

Ljubljana, 4. 10. 2021 

Zapisnik 15. redne seje predsedstva JZS 

 

Seja se je začela ob 19:00 v prostorih Katastra jam. 

 

Prisotni: Robert Anžič, Igor Benko, Marko Erker, Aleš Lajovic, Maks Merela, Klemen Mihalič, Samo 

Milanič, Jure Tičar, Walter Zakrajšek 

Nadzorni odbor: Robert Rehar 

 

Dnevni red 

1. Sprejem dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnikarja 
3. Potrditev zapisnikov 10., 12.(?), 13. in 14. seje predsedstva 
4. Poročila in realizacija sklepov 

4.1. Poročilo predsednika 
4.2. Poročilo tajnika 
4.3. Poročilo blagajnika 
4.4. Poročilo katastra 
4.5. Poročilo 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. Poročilo službe za jamski turizem 
4.12. Poročila članov predsedstva 

5. Nadzorni odbor 
6. Razno  
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Ad. 1 

Dnevni red sprejet. 

 

Ad. 2 

Točko dnevnega reda smo preskočili. 

 

Ad. 3 

Zapisnikov še vedno ni, tako da jih nismo potrjevali. 

 

Ad. 4 

Predsednik: 

Skupaj z blagajnikom je pregledal končno različico pogodbe za kočo. 

JRS na SI QUAKE 2021, ki se je pravkar začel, ni bila vabljena, morda ker si zadolženi za pripravo vaje 

ne želi konkurence njegovi enoti. Maks Merela bo pripravil dopis, v katerem bomo URSZR spomnili, da 

je enota Cave SAR od EK dobila priporočilo, da čim več vadimo tudi tehniko urbanega reševanja. 

V Ajdovščini smo skupaj z GRS dobili prostore, kjer imamo lahko nekaj opreme, predvsem npr. 

elektroniko. 

 

Tajnik: 

Pred sejo je poslal prošnjo, da bi našli nekoga, ki bi tedensko pobiral pošto. Ker za to ne bo poskrbel 

nihče drug, jo bo pobiral Marko Erker. 

 

Strokovna sodelavka: 

Ni bila prisotna. 

 

Blagajnik: 

Stanje: 85.640,98 € 
Cca. 1.500 € smo dobili od donacij dohodnine. Za nov kombi za JRS potrebujemo še predračune, potem 
gremo v nabavo. Poleg tega kupujemo tudi gorivne celice z baterijami in ostalo potrebno opremo. 
Končati moramo preostalo nabavo za JRS. 
IZRK je že nakazal sredstva za kataster, tako da se moramo lotit vrednotenja. 
 
Kataster: 

Redno delo brez posebnosti. Kopirni stroj spet potrebuje servis. 

 

JRS: 

Končal se je tečaj DPPI CRT. Udeležba obiskovalcev na predstavitvi manevrov je bila zelo okrnjena, 
Uprava za zaščito in reševanje ni povabila niti našega skrbnika pogodbe, ki je bil sicer redni gost teh 
dogodkov. 
Na srečanje ECRA bi šel Robert Anžič, morda z njim še kateri od potapljačev. V primeru, da bi se udeležili 
trije ali več, gredo s kombijem, sicer lahko tudi z letalom. Lea Pavrič mora do takrat pripraviti podatke 
o zavarovanju. 
Tovorna žičnica na Kaninu je operativna. Konec oktobra je tam načrtovana tudi vikend vaja reševanja 
iz žičnic ter priprava Koče na zimo. Usposabljali smo enoto za reševanje izza sifonov. RC TO je s 
predstavitvijo nekaterih manevrov sodeloval na praznovanju obletnice JSPD Tolmin. Zaključen je 
letošnji Proteus. Na maratonu v Bovcu, kjer smo bili redarji, so sodelovali tudi člani ŠJKP Topolšica. 



Člani RC VE so sodelovalni na SOBRI in Dnevu reševalnih služb Gornje Savinjske doline. Edina 
intervencija je bilo čiščenje NUS iz jame v bližini gradbišča, skupaj s čistilno akcijo jame. 
Vodstvo JRS bi se moralo dobivati nekoliko pogosteje. 
 
Varstvo jam: 

Udeležil se je posveta in delavnice v Vilenici na pobudo ZVN, MOP in upravljalcev (malih) turističnih 

jam. Predstavili so tehnike čiščenja turističnih jam in se pogovarjali na temo ureditve upravljanja 

turističnih jam. 

Nadaljeval bo s popisom onesnaženih jam. Namen ima prenoviti predlogo zapisnika o stanju jame. 

Razstava z Gozdarskega inštituta je pospravljena, za nekaj časa bi jo morda lahko postavili na IZRK. 

 

Izobraževalna služba: 

Pripravil in odposlal je dokumentacijo o izpitih. Odslej se jo pošilja na MOP. 
 
Varnostno tehnična služba: 

Pripravil je poročilo glede dveh vozlov, ki pa še ni objavljeno. 

 

Služba za jamsko in tehnično potapljanje: 

Sodeloval je na vaji ETP v Bilpi in vaji na Hrvaškem. 

 

Služba za šport: 

Ni poročila. 

 

Služba za jamski turizem: 

Ni bila prisotna. 

 

Člani predsedstva: 

Kataster se je uspešno izognil poplavam, ki so pred nekaj dnevi prizadele Ljubljano. 

 

Ad. 5 

Pripombe, ideje in komentarje so podajali sproti. 
Opozorili so, da še vedno nismo dobili potrditve spremembe Statuta in pozvali predsednika, da to 
uredi (pošlje ponovno). 
 
Ad. 6 

Ni bilo razprave. 

 

Seja je bila zaključena ob 20:30. 

 

 

Zapisal: 

Marko Erker 


