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Št. zapisnika: 1/2020 

Ljubljana, 15. 6. 2020 
Zapisnik 1. redne seje predsedstva JZS 
 
Seja se je začela ob 18:15 v prostorih Katastra jam. 
 
Prisotni 

Robert Anžič, Igor Benko, Marko Erker, Aleš Lajovic, Maks Merela, Samo Milanič, Maks Petrič, 
Miha Staut, Damijan Šinigoj, Bernard Štiglic, Jure Tičar, Walter Zakrajšek 

Nadzorni odbor: Miha Čekada, Sašo Finžgar, Robert Rehar 
Strokovna sodelavka: Lea Pavrič 

 
Dnevni red 
1. Sprejem dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 27. korespondenčne seje predsedstva 
3. Dogovor o nadaljnji organizaciji dela predsedstva JZS 
4. Priprava spremembe statuta JZS 
5. Poročila in realizacija sklepov 

5.1. Poročilo predsednika 
5.2. Poročilo strokovne sodelavke 
5.3. Poročilo blagajnika 
5.4. Poročilo katastra 
5.5. Poročilo JRS 
5.6. Poročilo službe za varstvo jam 
5.7. Poročilo službe za izobraževanje 
5.8. Poročilo varnostno tehnične službe 
5.9. Poročilo službe za jamsko in tehnično potapljanje 
5.10. Poročilo službe za jamski turizem 
5.11. Poročila članov predsedstva 

6. Nadzorni odbor 
7. Razno 
 
Ad. 1 
Popravljen dnevni red je potrjen. 
 
Ad. 2 
Zapisnik 27. seje predhodnega mandata je sprejet. 
Sklep 1/2020: Predsedstvo sprejme zapisnik 27. seje predhodnega mandata. 
 
Ad. 3 
Sklep 2/2020: Predsedstvo JZS potrjuje Damijana Šinigoja na poziciji I. podpredsednika (organiziranost, 
usklajeno delovanje ter planiranje), Roberta Anžiča kot II. podpredsednika (informiranje/stiki z 
javnostjo), Marka Zakrajška kot tajnika s pomočnico Leo Pavrič in Bernarda Štiglica kot blagajnika. 



 
Sklep 3/2020: Predsedstvo JZS za administratorja spletne strani in skrbnika liste imenuje Simona Hitija, 
za člana predsedstva za materialne evidence Leo Pavrič s pomočnikom Samom Milaničem, za stike s 
tujci Maksa Merelo s pomočnikom Matejem Mihailovskim, za skrbnika e-poštnih predalov Marka 
Zakrajška, za praporščaka Maksa Petriča s pomočnikom Alešem Stražarjem. 
 
Sklep 4/2020: Predsedstvo JZS potrjuje namestnika vodje Katastra Borivoja Ladišića in ostale člane 
vodstva JRS: 
- namestnik vodje: Maks Merela 
- vodja operative: Marko Zakrajšek 
- vodja izobraževanja: Damijan Šinigoj 
- blagajnik: Bernard Štiglic 
- gospodar: Branko Mur, pomočnik in namestnik gospodarja: Robert Anžič 
- tujci in IT: Marko Erker. 
 
Sklep 5/2020: Podpisnika finančnih računovodskih listin sta Igor Benko in Bernard Štiglic. 
 
Nadzorni odbor je predsedstvo JZS seznanil z izvolitvijo Mihe Čekade kot predsednika nadzornega 
odbora. 
 
Preveriti bi bilo potrebno kakšne načrte ima trenutna vlada z Zakonom o varstvu jam. 
Maks Petrič se bo poskusil dogovoriti za sestanek glede podatkov o umetnih votlinah. 
 
Ad. 4 
Lea Pavrič je pripravila dokumentacijo za popravek statuta, na upravno enoto jo odnese ob prvi 
priložnosti. 
 
Ad. 5 
Predsednik: 
Planira obisk pri ministrih za okolje in prostor ter obrambo. Želi si tudi, da bi Slovenija v kratkem 
organizirala Srečanje treh dežel. 
 
Strokovna sodelavka: 
Pošta zaenkrat funkcionira. 
 
Blagajnik: 
Stanje na računu: 19.486,81 € 
Ukvarjal se je s predračuni za nabavo za JRS. Nekaj društev je plačalo članarino. Šel bo na sestanek s 
potencialnim novim računovodskim servisom. 
 
Kataster: 
Ni posebnosti. 
 
JRS: 



V zadnjem času smo sodelovali na dveh iskalnih intervencijah. 
Nekatera vozila JRS so premalo vožena. Pravilnik o izposoji vozil bi popravili tako, da bi si jih lahko 
izposodilo tudi eno samo društvo, če bi bili izpolnjeni nekateri drugi pogoji. Prav tako bi olajšali 
postopek izposoje. Vodstvo JRS pripravi čistopis, sprejemali bi ga pa na naslednji seji. 
O ekipi Cave SAR so se spet pogovarjali na Evropski komisiji. 
Kontaktirali so nas s POP TV, ki bi želel pripraviti prispevek o jamarstvu. Maks Merela si želi sodelovanje 
IS, JRS in SVJ. 
 
Varstvo jam: 
Ni posebnosti. 
 
Izobraževalna služba: 
Ni prisoten. 
 
Varnostno tehnična služba: 
Ni posebnosti. 
 
Služba za jamsko in tehnično potapljanje: 
Ni posebnosti. 
 
Služba za jamski turizem: 
Razstava se seli v Park Škocjanske jame, kjer jo trenutno postavljajo. Predsednik JZS predlaga, da bi 
tam naredili mini otvoritev, kjer bi podelili tudi letošnja priznanja JZS. Iz PŠJ se pozimi razstava 
predvidoma seli v Bovec. 
Predsednik JZS predlaga, da bi se Srnico registriralo kot 'treking jamo', torej jamo, primerno za 
avanturistični obisk z vodnikom. 
 
Člani predsedstva: 
Kočo Petra Skalarja bi najeli za obdobje od julija do septembra. Zagotoviti bomo morali stalno 
dežurstvo. 
 
Ad. 6 
Pripombe so podajali sproti. 
 
Ad. 7 
Naslednja številka Naših jam je že skoraj popolnjena. Poleg urednika bo spet v funkciji tudi upravnik. 
 
Seja je bila zaključena ob 20:10. 
 
Zapisal: Marko Erker 


