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Št. zapisnika: 10/2019 

Ljubljana, 7. 1. 2019 

Zapisnik 10. redne seje predsedstva JZS 

 

Seja se je začela ob 19:25 v prostorih Katastra jam. 

 

Prisotni 

Robert Anžič, Igor Benko, Marko Erker, Maks Merela, Matej Mihailovski, Maks Petrič, Damijan 

Šinigoj, Bernard Štiglic, Jure Tičar, Marko Zakrajšek, Walter Zakrajšek, Zdenka Žitko 

Nadzorni odbor: Miha Čekada, Sašo Finžgar, Robert Rehar 

Gostji: Tjaša Korelc, Lea Pavrič, Bojan Stanek 

 

Dnevni red 

1. Sprejem dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 9. 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 9. seje je soglasno sprejet. 

Sklep 22/2019: Predsedstvo sprejema zapisnik 9. seje. 

 

Ad. 3 

Predsednik: 

Predsednik je predlagal nekaj imen za Zlate znake JZS. Priznanja bi podelil tudi vsem zaslužnim za 

pridobitev soglasja in dovoljenja za postavitev skladišča na Rombonu. 

mailto:predsedstvo@jamarska-zveza.si
http://www.jamarska-zveza.si/


Za slavnostni govor na proslavi ob 130-letnici organiziranega jamarstva v Sloveniji bo predsednik JZS 

poskusil zagotoviti predsednika Republike Slovenije, Boruta Pahorja. Po govorih in ogledu jame bi 

sledila pogostitev in živa glasba. Na proslavo bi povabili bivše predsednike in ostale funkcionarje zveze. 

V kratkem bo šel urediti še najemnino za zemljišče za skladišče na Rombonu. 

 

Strokovna sodelavka: 

Tjaši Korelc konec januarja poteče pogodba. Na začetku je bilo dogovorjeno, da se takrat vrne Lea 

Pavrič. Predsednik si želi, da bi Tjaša še naprej pomagala. Leo bi obdržali na podlagi projekta kart TK-25, 

Tjašo pa za ostalo. Vse pod enakimi pogoji in v obsegu časa kot doslej (za vsako). 

Sklepa sta bila soglasno sprejeta. 

 

Sklep 23/2019: Tjaši Korelc se podaljša pogodba za določen čas do 31. 1. 2020 z nespremenjenim 

obsegom dela. 

 

Sklep 24/2019: Leo Pavrič se z 28. 1. 2019 zaposli za nedoločen čas in četrtinski delovni čas. 

 

Tajnica: 

Vzorčila je vodo v Kanjaducah, Davorjevem breznu, nekaj izvirih. Trenutno se čaka na kakšne padavine. 

Prostor v Bovcu ni preveč pogosto obiskan, nekaj obiskov je pa v 2018 vseeno bilo. 

 

Blagajnik: 

Stanje: 51.698,40 € 

Od URSZR smo dobili vsa redno dogovorjena sredstva za leto 2018. Za nekaj transferja smo poslali 

prošnjo, na katere odgovor še čakamo. Čakamo tudi še plačilo za zadnjo mednarodno vajo. 

 

Kataster: 

Sredi decembra je od URSZR/CORS prišlo povpraševanje po točkah za sloj jam za potrebe vodenja 

intervencij v SPIN-u. Takoj sem odgovoril, a se ne oglašajo več. 

Novo bazo smo dobili letos, sredi prejšnjega tedna, a zaradi prezasedenosti še ni dopolnjena in zato 

tudi ne na voljo društvom. 

Po pričakovanjih so nas jamarji zasuli z zapisniki, a količina je vseeno nepričakovana (cca. 25% celotne 

letne oddaje so dostavili konec decembra). 

Območje 1 za karte TK-25 je bilo oddano, račun izdan, plačan pa še ne. Naslednje območje je trenutno 

v obdelavi. 

 

JRS: 

V decembru smo delali inventurne popise po RC JRS. Uspešno smo izpeljali intervencijo. Zaključek leta 

je bil miren. 

Vozili CSAR nista bili prevzeti zaradi nekaj nepopolnosti. V nekaj dneh bosta na voljo. Odobrena je tudi 

nabava opreme za privarčevana sredstva. 

Vozilo RC TO bo šlo v odprodajo. Letos pride še eno vozilo iz naslova redne nabave. 

Skladišče RC LJ se je preselilo v kombi, ta pa k Maksu Mereli domov. Počasi bi vse preselili na Roje. 

 

Varstvo jam: 



JSPD Tolmin skrbi onesnaženje Male Boke in nepravilna opremljenost Srnice. Nekaj tega je že poslal na 

ustrezni inšpektorat, odgovora pa ni. 

Intervju o onesnaženih jamah bo še ta teden objavljen v Nedeljskem dnevniku, o onesnaženosti jam 

na Krasu je bil članek že objavljen. 

Za projekt Life bi se spet sestali enkrat januarja. 

V bližnji prihodnosti prihaja sestanek za financiranje projektov za Naturo 2000. 

 

Izobraževalna služba: 

Ni prisoten. 

 

Varnostno tehnična služba: 

Poročilo je naknadno poslal po e-pošti: 

 

Na tehničnem zboru Jamarske reševalne službe je vodja VTS s pomočjo ekipe, ki jo je vodil na 

septembrski vaji JRS v Skalarjevem breznu prikazal dvig in spust nosil na protiteži s spremljevalcem 

pripetim na nosila. Med manevrom je potekalo merjenje sil v trojnem izenačevalnem sidrišču in na 

enem izmed sidrišč, ki trojnega sidrišča. Zanimalo nas je kolikšne so sile in posledično kakšni so 

varnostni faktorji med manevrom pri katerem hkrati na sidrišču visi pet oseb. Po pričakovanju manever 

poteka brez večjih sunkov. Največja sila v trojnem sidrišču je dosegla Fmax_3 = 4,26 kN. Največja sila 

enega izmed treh sidrišč v katera se je trojno sidrišče pripenjalo pa Fmax_1 = 2,05 kN. 

 

Na področju pomoči poškodovanim ali obnemoglim na vrvi je razlika med lokacijami, ki jih vadimo ter 

lokacijami v katerih lahko oseba nemočno obvisi velika. Zaradi tega smo s pomočjo prostovoljcev 

prikazali ter optimizirali pomoč ujetemu v zanki sidrišča na zavori. Prav bi bilo, da bi s časom prikazali 

in povadili tudi druge lokacije oziroma manevre pri prehodih preko ovir vrvnega sistema. 

 

Služba za jamsko in tehnično potapljanje: 

Organizirali so 3 kondicijske treninge, tudi s tujci. Mošenac je bil poglobljen na preko 105 m. 

ETP je zainteresirana za sodelovanje z enoto CaveSAR. To je že od vsega začetka namen, saj je enota 

CaveSAR del EHI-ja. 

 

Služba za šport: 

Pobira prijave na patruljni tek. Trenutno je prijavljenih 16 oseb. Odobrena so jim vozila JRS. 

 

Člani predsedstva: 

Ko se za JZS kupuje opremo, moramo o tem obvezno takoj obvestiti blagajnika. 

 

Ad. 4 

Na JZS je prišla prošnja za vodenje v jamo. Predsedstvo je poslalo odgovor. 

 

Ad. 5 

Ni bilo razprave. 

 

Seja je bila zaključena ob 21:45. 

Zapisal: Marko Erker 
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