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Št. zapisnika: 8/2018 

Ljubljana, 16. 11. 2018 

Zapisnik 8. dopisne seje predsedstva JZS 

 

Seja se je začela 13. 11. 2018 ob 15:18 v prostorih Katastra jam. 

 

Glasovali 

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

Petrič, Miha Staut, Damijan Šinigoj, Bernard Štiglic, Jure Tičar, Marko Zakrajšek, Walter Zakrajšek, 

Zdenka Žitko 

Nadzorni odbor: Miha Čekada, Sašo Finžgar, Robert Rehar 

 

Dnevni red 

1. Sklepanje o sprejemu popravkov pravilnika JRS 
 

Ad. 1 

Že pred časom je vodstvo JRS predlagalo spremembo člena v pravilniku, a ga še ni dalo v potrditev 

predsedstvu JZS.  

 

V 11. členu pravilnika se je spremenilo, da tisti, ki podpišejo pogodbo in niso določeni v operativo, niso 

avtomatsko sprejeti v neoperativo, temveč ima vodstvo možnost, da pogodbe reševalcu ne podpiše. 

Dodalo se je tudi, da če nekdo hoče priti nazaj v JRS pogodbeno po večletni odsotnosti in nedejavnosti, 

da si sam plača zavarovanje za prvo leto in da mora na Proteus, če vodstvo JRS meni, da je njegovo 

znanje reševalnih tehnik morebiti pomanjkljivo. Dodan je tudi stavek, da vodstvo JRS lahko kogarkoli 

pošlje na Proteus, če meni, da je zaradi premalo aktivnosti njegovo znanje morebiti pomanjkljivo. 

 

Vodstvo JRS je predlagane spremembe že potrdilo. 

 

Predlagani/spremenjeni 11. člen: 

Do konca koledarskega leta se vsem reševalcem, ki imajo za tekoče leto podpisano pogodbo za 

operativnega ali neoperativnega člana in so sodelovali na dovolj aktivnostih, ter vsem, ki so v tekočem 

letu opravili izpit za naziv jamarski reševalec pripravnik, pošlje v podpis Pogodbo za status operativnega 

ali neoperativnega člana v JRS za določen čas. Na predlog Vodstva JRS ali vodje reševalnega centra JRS 

se pošlje Pogodbo v podpis tudi ostalim predlaganim reševalcem. Vodstvo JRS med prispelimi 

Pogodbami izbere operativne člane za tekoče leto. Tisti, ki so podpisali pogodbo in niso sprejeti v 

operativno članstvo, so lahko sprejeti v neoperativno članstvo. Reševalci, ki so z JRS v preteklosti že 

pogodbeno sodelovali, si neoperativno zavarovanje v prvem letu ponovnega sodelovanja plačajo sami, 

v tem istem letu pa morajo biti, če vodstvo JRS tako odloči, prisotni tudi na tečaju izobraževanja 

pripravnikov in reševalcev JRS (Proteus), s čimer obnovijo znanje reševalnih tehnik. Vodstvo JRS lahko 

na tečaj za izobraževanje pripravnikov in reševalcev JRS (Proteus) pošlje tudi člana JRS, za katerega 

meni, da nima dovolj aktivnosti in je njegovo znanje reševalnih tehnik zaradi tega pomanjkljivo. Število 
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operativnih članov je določeno v pogodbi z Upravo RS za zaščito in reševanje. Status v JRS članu začne 

teči z dnem, ko Pogodbo podpišeta vodja JRS in predsednik JZS, a ne pred 1. 1. v letu, na katerega se 

pogodba nanaša. 

 

Člani predsedstva so soglasno izglasovali sledeči sklep. Nadzorni odbor je sejo spremljal. 

 

Sklep 20/2018: Predsedstvo JZS je sprejelo novi pravilnik JRS. 

 

Seja je bila zaključena 16. 11. 2018 ob 24:00. 

 

Zapisal: Marko Erker 
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