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Št. zapisnika: 8/2016 

Ljubljana, 12. 12. 2016 

Zapisnik 8. redne seje predsedstva JZS 

 

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

 

Prisotni 

Robert Anžič, Igor Benko, Marko Erker, Bojan Jereb, Maks Merela, Matej Mihailovski, Robert 

Miklavčič, Maks Petrič, Miha Staut, Bernard Štiglic, Jure Tičar, Marko Zakrajšek, Zdenka Žitko 

Nadzorni odbor: Miha Čekada, Sašo Finžgar, Robert Rehar 

Gostja: Lea Pavrič (ŠJKP Topolšica) 

 

Dnevni red 

1. Sprejem dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnikov 3. in 7. seje predsedstva 
3. Poročila in realizacija sklepov 

3.1. Predsednik 
3.2. Poročilo tajnice/pregled pošte 
3.3. Poročilo blagajnika 
3.4. Poročila vodje katastra 
3.5. Poročila vodje JRS 
3.6. Poročilo službe za varstvo jam 
3.7. Poročilo službe za izobraževanje 
3.8. Poročilo tehnične komisije 
3.9. Služba za jamsko in tehnično potapljanje 
3.10. Člani predsedstva 

4. Nadzorni odbor 
5. Razno 
 

Ad. 1 

Dnevni red je potrjen. 

 

Ad. 2 

Sklep 30/2016: Predsedstvo sprejema zapisnika 3. in 7. seje. 

 

Ad. 3 

Predsednik: 

Majice so natisnjene in dostavljene. Večina je tudi že razdeljenih. 

 

Alarmni sistem je zmontiran, čakamo še na priključitev. Sintal je še nekoliko ugodnejši od Varnosti 

Vič, tako da se bomo priključili na tega ponudnika. 
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Predsednik JZS je bil s predsednikom nadzornega odbora na sestanku s predsednikom JD Sežana. 

Govorili so o izvajanju Zakona o varstvu podzemnih jam. 

 

Predsednik JZS se je z direktorjem Direktorata za šport pri Ministrstvu za šolstvo in šport Borom 

Štrumbljem pogovarjal glede vpisa v Olimpijski komite, za kar moramo pripraviti državno tekmovanje 

in ustanoviti komisijo za šport. 

 

Društvo ŠJKP Topolšica se je lotilo raziskave zavarovanj pri zavarovalnicah v Sloveniji. Predstavili so 

nekaj ponudb z dokaj ugodnimi pogoji in zavarovalnimi vsotami. 

Zanima nas tudi zavarovanje tujcev, ki bi delali v Sloveniji. In pa naših jamarjev, ki bi jamarili v tujini. 

Zavarovanja bi se morala sklepati na nivoju društev, ker veljajo na podlagi seznama aktivnosti t.j. le za 

jamarsko dejavnost. Lahko bi se pa zavarovanja plačevala s članarino, če bi jih urejala zveza. 

Ponudbe zavarovanja odgovornosti v ŠJKPT tudi zbirajo in bodo na voljo v kratkem. 

 

V komisiji za priznanja Borivoj Ladišić ne bo sodeloval, ostali predlagani na sestanku predsednikov 

društev pa se strinjajo, tako da bo komisija lahko začela z delom. 

 

Tajnica: 

Sprotno delo poteka brez problemov. 

 

Blagajnik: 

Stanje: 52.502,47 €. 

V novembru je blagajnik izdelal finančni plan za leto 2017, nekaj društev je plačalo članarino. 

Probleme ima s tem, da društva še vedno ne povedo za kaj so nakazala določene zneske. Po novem 

letu bo ukinil možnost združevanja plačil za različne namene. Za članarino, Jamarja in izpite bodo po 

novem tudi sklici različni. 

 

Kataster: 

Redno delo poteka tekoče, še vedno vlagamo zapisnike preteklega leta. 

Matej Mihailovski ima namen preseliti del knjižnice v arhiv in s tem sprostiti nekaj prostora tudi za 

kataster. 

Kataster bo objavil ponudbo za študentsko delo na katastru. Začeli bi s 4 €/h. 

 

JRS: 

Kaj smo počeli v novembru (poročilo vodje JRS): 

- Vaja reševanja iz in z žičniških naprav na Krvavcu. Ekipe gorenjskih društev smo se udeležile tudi 

vaje na Starem vrhu. RC TO in SE so se udeležili vaje na Kaninu. Posamezne službe so tam predstavile 

svoje tehnike. 

- Udeležba petih reševalcev na vaji v Srbiji. Marko Z. lahko kaj več pove o vaji in o možnem 

sodelovanju z društvom ali nekaj takega – srbsko ruskega prijateljstva. 

- Podpis aneksa k pogodbi o sofinanciranju za dodatnih 10000 € za ureditev RC NM in nekaj tudi za RC 

TO. 

- Oddan finančni načrt za leto 2017 v višini nekaj manj kot 130000 €. Večje razlike proti letu 2016: 

nakup novega kombija, povečana sredstva za refundacije in kilometrine, tečaj varne vožnje za 



vodstvo JRS, vodje centrov in njihovih pomočnikov, oprema za potapljače in reševanje iz divje vode in 

pasovi za reševanje psov. 

 

Predstavnika enote CSAR sta se udeležila usposabljanja ModTTX v Bonnu v Nemčiji. Udeleženci so 

preverili svoje SOP, ekipa pa je že prepoznana med udeleženci. Če bi se registriralo še nekaj ekip, bi 

se morda sčasoma dalo registrirati tudi modul. 

Vodja enote je predstavil trenutne aktivnosti v enoti. Hitijo s pripravo dokumentacije za finance in 

certifikacijo. Razložil je, da je to projekt, ki ga vodi Uprava za zaščito in reševanje, mi smo pa izvajalci. 

Plačila sodelujočih bi bila lahko na avtorske pogodbe ali pa SP-je. 

CSAR bi predstavili na ICS 2017 v Avstraliji. Enega, ki bi projekt predstavil, bi financirala JZS. Ostali si 

morajo pot in pristojbine plačati sami. 

 

Inšpektor pride v sredo na ogled poslovanja JRS. 

 

Varstvo jam: 

Vodja službe je prebral pripombe vodje nadzornega odbora na ZVPJ. 

Onesnažene jame je predstavil na konferenci SOS Proteus, podatki pa so se že izkazali za uporabne. 

Od JKNM je dobil cenik za čiščenje jam. 

Na Kitajskem je na konferenci dobil idejo za objavo kontaktov strokovnjakov določenega področja na 

spletni strani JZS. Te bi jamarji lahko kontaktirali, ko bi imeli določena vprašanja. 

 

Izobraževalna služba: 

V zadnjem času ni imel dela. Dobil je datume izpitov, junijski rok bi bil v Novem mestu, septembrski 

pa v Škofji Loki oz. v Rakeku. 

Vodja IS bi želel, da si izpitniki sami uredijo zavarovanje pred pristopom na izpit. 

 

Varnostno tehnična služba: (Poročilo vodje službe) 

V okviru JRS sem se aktivno udeležil letnega srečanja ECRA na Malački pri Splitu. Naslov predavanja je 

bil "Some findings on the behaviour of rope clamps. Differentials between static and dynamic 

loading." Po koncu srečanja je novi predsednik ECRE predlagal ustanovitev delovne skupine za 

varnostna in tehnična vprašanja. Vanjo smo bili začetno povabljeni: Giuseppe Conti (ITA), Darko 

Bakšić (CRO) in Miha Staut (SLO). 

 

Stekel je tudi projekt zbiranja rabljenih popkovin za njihovo preizkušanje. Zbiram jih do konca leta. Na 

tehničnem zboru JRS začetek prihodnjega leta pa bi predstavil rezultate. 

 

Preizkušal sem nosilnost različnih vozlov na pomožnih vrvicah iz dyneeme z namenom njihove 

vpeljave v jamarsko reševalno službo in jamarsko prakso po francoskem vzoru. 

 

Služba za jamsko in tehnično potapljanje: 

Dela spisek vodnih jam po Balkanu. Namen je pripraviti vodnik po vodnih jamah Balkana. Potapljali so 

se v Srbiji, bodo pa tudi sami prišli na obisk. Za 2017 so planirana izobraževanje v Mostarju, v Srbiji, 

Franciji in potopi na srečanju ECRE v Bolgariji. 

 

Ad. 4 



Od knjižničarja je vodja NO dobil seznam publikacij, ki bi jih želel kupiti. 

 

Sklep 31/2016: Knjižničarju se odobri nakup knjig v vrednosti 200 €. 

Sklep je soglasno sprejet. 

 

Na e-pošto je prišel predlog novega statuta in razni pravilniki UIS-a. JZS se mora glede le-teh 

opredeliti do aprila 2017. 

 

Pri označevanju jam je spet nekaj napredka. Najmanjša velikost QR kode, ki je še berljiva, je 2x2 cm. 

Boljša velikost bi bila pa 5x5 cm. 

Pripraviti moramo pravilnik o označevanju jam: kaj bi bilo na ploščicah, kam bi se jih montiralo in 

kako., kak bi bil postopek (začasne ali samo stalne ploščice),… 

 

Ad. 5 

Robert Rehar pravi, da je postavitev bivaka v TNP dovoljena pod določenimi pogoji: premičen, dobro 

skrit (sive barve), zaklenjen in na voljo le za jamarske raziskave, brez oglaševanja bivaka. Za bivanje v 

njem bi bilo potrebno dati vlogo za letno raziskovanje z morebitnimi datumi. 

 

Sklep 32/2016: JZS pooblašča Roberta Reharja za nadaljevanje pogajanj s TNP glede postavitve 

bivaka na Rombonu. 

 

Seja je bila zaključena ob 21:15. 

 

Zapisal: Marko Erker 


