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Št. zapisnika: 7/2018 

Ljubljana, 5. 11. 2018 

Zapisnik 7. redne seje predsedstva JZS 

 

Seja se je začela ob 18:30 v prostorih Katastra jam. 

 

Prisotni 

Igor Benko, Marko Erker, Maks Merela, Matej Mihailovski, Miha Staut, Damijan Šinigoj, 

Bernard Štiglic, Marko Zakrajšek, Walter Zakrajšek 

Ob 19h je prišel Aleš Lajovic. 

Nadzorni odbor: Miha Čekada, Sašo Finžgar, Robert Rehar 

Strokovna sodelavka: Tjaša Korelc 

 

Dnevni red 

1. Sprejem dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 6. seje predsedstva 
3. Poročila in realizacija sklepov 

3.1. Poročilo predsednika 
3.2. Poročilo strokovne sodelavke 
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. Poročila članov predsedstva 

4. Nadzorni odbor 
5. Razno 
 

Ad. 1 

Dnevni red je potrjen. 

 

Ad. 2 

Zapisnik 6. seje je soglasno sprejet. 

Sklep 17/2018: Predsedstvo sprejema zapisnik 6. seje. 

 

Ad. 3 

Predsednik: 

Udeležil se je reševalne vaje v Škocjanskih jamah in to priložnost izkoristil za sestanek z direktorjem 

Parka. Proslavo ob 130-letnici organiziranega jamarstva lahko združimo s serijo prireditev, ki bodo 
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potekale tam. 

Za JRS je pripravil nekaj kompletov mobilnih radijskih postaj. 

Udeležil se je predstavitve služb v sistemu civilne zaščite ministru za obrambo. 

 

Strokovna sodelavka: 

Udeležila se je delavnice o pripravi čistilnih akcij in akcij za ozaveščanje o varstvu okolja, kar bi prišlo 

prav klubom, ki se s tem ukvarjajo. Prav tako bi lahko JZS kaj pripravila, a je časa zelo malo. 

 

Tajnica: 

Ni bila prisotna. 

 

Blagajnik: 

Stanje: 129.761,98 € 

Trenutno plačuje refundacije za vajo v Skalarjevem breznu in račune za vrednotenje. Pripravil je 

zahtevek za izplačilo preostanka sredstev iz URSZR. 

 

Kataster: 

Pogodba z Geodetskim inštitutom Slovenije je interno usklajena in poslana naročniku. Prvo območje je 

končano in bo dostavljeno po dogovoru o nekaj malenkostih in podpisani pogodbi. 

Prejeli smo skoraj vse račune za vrednotenje. Izplačanih ni bilo le nekaj manj kot 100 €. 

 

JRS: 

Opravili smo vajo z vzpenjače v Škocjanskih jamah. Iz nje smo se vsi udeleženci nečesa naučili. 

Člani so se udeležili tudi usposabljanj v Izobraževalnem centru zaščite in reševanja ter pohoda v spomin 

na Rajka Bračiča. 

Ekipa se je tudi udeležila srečanja ECRA v Casoli v Italiji. Predstavili smo enoto CaveSAR, mednarodno 

reševalno vajo v Skalarjevem breznu, reševanje v Netopirjevi jami in VideoVOX. 

JZS bi predlagala Roberta Anžiča v komisijo za jamarsko reševanje pri FSE, kjer bi se osredotočil na 

jamsko potapljanje. Sklep je bil sprejet z 9 glasovi za in enim vzdržanim. 

 

Sklep 18/2018: JZS predlaga Roberta Anžiča za člana komisije za jamarsko reševanje (ECRC) pri FSE. 

 

Nekaj sredstev s CaveSAR-ja, namenjenih režijskim stroškom, se bo namenilo tistim, ki so na projektu 

adaptacije naredili največ. Ostalo JZS porabi za svoje stroške. Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Sklep 19/2018: Del sredstev s projekta adaptacije ekipe CaveSAR, namenjenih režijskim stroškom, se 

preko pogodb nameni članom JRS, ki so projekt vodili, ostalo pa stroškom JZS (elektrika, telefoni, 

računovodstvo). 

 

Varstvo jam: 

Poročilo je poslal po e-pošti: 

- napovedane objave rezultatov v mesecu oktobru za prvi krog projekta Life še ni bilo (načeloma naj bi 

bilo v kratkem) 

- temu vsled je MOP premaknil rok oddaje za sofinanciranje projektov z 19. 11. 2018 na 3. 1. 2019 



- popis onesnaženosti jam se uspešno nadaljuje in je tik pred zaključkom. Od 6965 jam v izbranem 

območju, jih je bilo pregledano 6115 (88 %), od preostalih 850 jih 447 pripada DZRJL in bodo 

pregledane na IZRK ZRC SAZU. Trenutno stanje med 6115 pregledanimi jamami je: 4896 čistih (80 %), 

1053 onesnaženih (17 %), 166 brez podatka (3 %). Med onesnaženimi jih je 517 (49 %) malo 

onesnaženih (pod 1 m3 odpadkov), 277 (26 %) onesnaženih (med 1 in 5 m3 odpadkov), ter 259 (25 %) 

močno onesnaženih (nad 5 m3 odpadkov). 

- izsledke raziskave bom predstavil tudi na sredinem predavanju v Beogradu 

 

Izobraževalna služba: 

Ni prisoten. 

 

Varnostno tehnična služba: 

Sodeloval je na srečanju ECRE v Casoli. 

 

Služba za jamsko in tehnično potapljanje: 

Poročilo je poslal po e-pošti: 

V mesecu oktobru smo štirje člani naredili potop v Žerovnici in posneli nekaj prispevkov transporta 

ponesrečenca in poškodovanca. Udeležili smo se tudi ECRA srečanja v Casoli. Imeli smo kar nekaj 

zanimivih delavnic in razprav z ostalimi jamskimi potapljači ter zdravniki. Dogovorili smo se za kar nekaj 

skupnih vaj in še boljšega sodelovanja v bodoče.  Služba za jamsko potapljanje pri ECRI je bila zelo 

aktivna, na evropski ravni smo imeli 5 skupnih vaj ter več kot 40 skupnih potopov. Dodana vrednost  

srečanja je bila prisotnost britanskega potapljača kateri je sodeloval pri reševanju na tajskem. Imel je 

dve predstavitvi - prvo samo za jamske potapljače, kjer smo dobili realno sliko o reševanju  ter 

informacije katere niso bile za širšo javnost. Za prenešene informacije ter lepo predstavitev smo mu 

bili zelo hvaležni. Seveda smo navezali boljše stike tudi z Britanci ter Italijani, za slednje moramo 

priznati, da so na potapljaškem delu kar nekaj stvari dobro dodelali in jih  bomo verjetno po večini vsi 

prevzeli... 

 

Služba za šport: 

Ni prisoten. 

 

Člani predsedstva: 

Ni bilo pripomb. 

 

Ad. 4 

Pripombe so podali sproti. 

 

Ad. 5 

Komisija za priznanja je pripravila razpis za priznanja za leto 2019. Pošlje se ga na listo. 

 

Za knjižnico sta bila dobavljena 2 izvoda novega italijanskega vodnika po naših jamah. 

 

Seja je bila zaključena ob 21:30. 

 

Zapisal: Marko Erker 
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