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Št. zapisnika: 8/2021 

Ljubljana, 1. 2. 2021 

Zapisnik 8. (spletne) redne seje predsedstva JZS 

 

1. 2. 2021 ob 18:00 s prenosom preko spletne kamere. 

 

Prisotni: 

Robert Anžič, Igor Benko, Marko Erker, Klemen Mihalič, Maks Merela, Damijan Šinigoj, Bernard 

Štiglic, Jure Tičar, Miha Staut, Marko Zakrajšek, Walter Zakrajšek, Samo Milanič 

Nadzorni odbor: Miha Čekada, Robert Rehar 

 

Dnevni red 

1. Sprejem dnevnega reda 
2. Potrebni ukrepi za delovanje v času epidemije 
3. Potrditev zapisnika 7. seje predsedstva 
4. Poročila in realizacija sklepov 

4.1. Poročilo predsednika 
4.2. Poročilo tajnika 
4.3. Poročilo strokovne sodelavke 
4.4. Poročilo blagajnika 
4.5. Poročilo katastra 
4.6. Poročilo JRS 
4.7. Poročilo službe za varstvo jam 
4.8. Poročilo službe za izobraževanje 
4.9. Poročilo varnostno tehnične službe 
4.10. Poročilo službe za jamsko in tehnično potapljanje 
4.11. Poročilo službe za šport 
4.12. Poročilo službe za jamski turizem 
4.13. Poročila članov predsedstva 

5. Nadzorni odbor 
6. Razno 
 

Ad. 1 

Dnevni red je potrjen. 

 

Ad. 2 

/ 

Ad. 3 

Potrdi se zapisnik 7. seje predsedstva JZS 

 

Sklep 15/2021: Potrdi se zapisnik 7. seje predsedstva JZS 
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Ad. 4 

Predsednik: 

Predsednik je povzel pogovore o koči Petra Skalarja na Kaninu. Povedal je da je v grobem že določeno, 

da bo letna najemnina za kočo 1500€, s tem, da bo v to ceno že všteto tudi zavarovanje, ki ga JZS plača 

za zavarovanje koče.  

Župan Bovca je predsednika prosil za pomoč pri snemanju filma na Kaninu, nadalje nas župan vabi, da 

si čimprej pridemo ogledat prostore za postavitev jamarske razstave. Prostori so že izpraznjeni. 

Predsednik je omenil tudi razgovor z direktorjem URSZR Darkom Butom. 

 

Sklep 16/2021: Predsednika se pooblasti, da uredi zavarovanja Koče na Kaninu. 

 

Tajnik: 

Tajnik dvakrat tedensko pobira pošto v Ljubljani. Pomembno pošto in račune za blagajnika redno 

nalaga na portal – prejeta pošta JZS. Omenil je tudi dopis DZRJ Ljubljana o uporabi bivaka na Kaninu. 

 

Strokovna sodelavka: 

Strokovna sodelavka se je pridružila seji ob 19.00 uri. Povedala je, da se je v zadnjem mesecu ukvarjala 

z zapisniki na Katastru. 

 

Blagajnik: 

Stanje na računu JZS 3.974,76 €. Dne 9.2.2021 se pričakuje nakazilo prvega zahtevka v letu 2021. 

Kataster: 

Vpisani so vsi zapisniki za leto 2020. Trenutno se dela pregled drugega polletja leta 2020. Zadnje lanske 

baze še ni. 14000 jama bo jama Preporod, ki je bila lanska najodmevnejša jama. Dela se na korekciji 

točkovanja za oddano gradivo. 

 

JRS: 

Vse napovedane aktivnosti v januarju so bile zaradi epidemije bolezni Covid – 19 odpovedane. 

Trenutno še potekajo popisi opreme po centrih. V RC Kranj in RC Velenje so izvedli manjša kondiciranja 

na prostem. Takoj po sprostitvi ukrepov bomo začeli z vajami. Zaradi odpovedanega tehničnega zbora 

smo pogodbe članom poslali po pošti. Marko Erker in Robert Anžič sta se udeležila skupščine ECRA, ki 

je potekala preko video prenosa. 

 

Varstvo jam: 

Vodja je pripravil besedilo za mini razpis Speleo Medil. Prevedel je besedilo sporočila za javnost ob 

mednarodnem letu krasa. Bilo je nekaj medijskih objav o jamarski tematiki in o mednarodnem letu 

krasa. 

 

Izobraževalna služba: 

V naslednjem tednu bo vodja podal datume aktivnosti izobraževalne službe za leto 2021. 

  



Varnostno tehnična služba: 

/ 

 

Služba za jamsko in tehnično potapljanje: 

Pomoč v Petrinju. Vrhovec, Burja in Gantar nadaljevali raziskave v Suhadolci. 

 

Služba za šport: 

/ 

 

Služba za jamski turizem: 

/ 

 

Člani predsedstva: 

Ad. 5 

Maks Petrič in Bernard Štiglic sta podala informacijo o izdaji knjige pravljice Pastirica Biba. 
Člani predsedstva so izrazili željo po predogledu knjige in podali predlog da izdajatelji napišejo kratko 
prošnjo za sofinanciranje. 
Robert Rehar je povprašal kako bo JZS predstavila javnosti aktivnosti okoli mednarodnega leta krasa. 
Predsednik je pojasnil, da bo v tem letu najodmevnejša prireditev odprtje stalne razstave jamarstva v 
Bovcu. 
 
Ad. 6 

Miha Čekada je povprašal kako je z inventuro in izdajo revije Jamar. 

Damjan Šinigoj je povedal, da obstaja interes jamarjev in zainteresirane javnosti za objavo Revij Jamar 

na internetu. 

 

Sklep 17/2021: Damijan Šinigoj dostavi PDF skrbniku internetne strani Simonu Hitiju, ki bo pripravil 

povezave na spletno stran. 

 

 

 

 

Seja je bila zaključena ob 19.33 uri. 

 

 

Zapisal: 

Bernard Štiglic 

blagajnik 


