
 

JAMARSKA ZVEZA SLOVENIJE 

Lepi pot 6 

1000 Ljubljana 

 predsedstvo@jamarska-zveza.si 

 https://jamarska-zveza.si 

 

 

Št. zapisnika: 01/22-24 

Ljubljana, 4. 4. 2022 

Zapisnik 1. redne seje predsedstva JZS 

 

Člani predsedstva: Robert Anžič, Igor Benko, Marko Erker, Aleš Lajovic, Maks Merela, Matej 

Mihailovski, Klemen Mihalič, Samo Milanič, Lea Pavrič, Maks Petrič, Damijan Potrpin, Miha Staut, 

Damijan Šinigoj, Bernard Štiglic, Jure Tičar, Marko Zakrajšek, Walter Zakrajšek 

 

Člani NO: Miha Čekada, Sašo Finžgar, Robert Rehar 

Prisotni na trenutni seji so podčrtani. 

 

Seja se je pričela ob 18:25. 

 

Dnevni red 

1. Sprejem dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 20. seje predsedstva 
3. Občni zbor JZS 2022 – potrditev ostalih funkcij 
4. JZS opravila in realizacija sklepov 
5. Poročila in realizacija sklepov 

5.1. Poročilo predsednika 
5.2. Poročilo tajnika 
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 šport 
5.11. Poročilo službe za jamski turizem 
5.12. Poročila članov predsedstva 

6. Nadzorni odbor 
7. Razno 
  



Ad. 1 
Dnevni red je soglasno sprejet. 

 

Ad. 2 

Predsedstvo je soglasno potrdilo zapisnik 20. seje. 

 

Sklep 001/22-24: Predsedstvo sprejema zapisnik 20. seje predhodnega mandata. 

 

Ad. 3 

Člani predsedstva 

Igor Benko predsednik 

Damijan Šinigoj I. podpredsednik - organiziranost, usklajeno delovanje ter planiranje 

Robert Anžič II. podpredsednik - informiranje in stiki z javnostjo 

Marko Zakrajšek tajnik 

Bernard Štiglic blagajnik 

Jure Tičar vodja Službe za varstvo jam 

Walter Zakrajšek vodja Jamarske reševalne službe 

Marko Erker vodja Katastra JZS 

Miha Staut vodja Varnostno-tehnične službe 

Klemen Mihalič vodja Izobraževalne službe 

Maks Petrič praporščak 

Maks Merela stiki s tujci 

Samo Milanič predsednik komisije za priznanja 

Damijan Potrpin  
Aleš Lajovic  

 

Vodje strokovnih služb 

Walter Zakrajšek Jamarska reševalna služba 

Marko Erker Kataster jam JZS 

Klemen Mihalič Izobraževalna služba 

Jure Tičar Služba za varstvo jam 

Miha Staut Varnostno-tehnična služba 

Robert Anžič Služba za jamsko in tehnično potapljanje 

Boštjan Vrviščar - Bole Knjižnica JZS 

Jure Tičar Urednik revije Naše jame 

Damijan Šinigoj Urednik revije Jamar 

Simon Hiti Spletne strani in e-poštni dopisni seznam JZS 

Lea Pavrič Služba za jamski turizem 

Matej Mihailovski Služba za šport 

 

Sklep 002/22-24: 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 in Bernarda Štiglica kot blagajnika. 

 



Sklep 003/22-24: Predsedstvo JZS potrjuje vodstvo JRS: namestnik vodje Maks Merela, vodja operative 

Damijan Potrpin, gospodar opreme Branko Mur, vodja izobraževanja Damijan Šinigoj, blagajnik 

Bernard Štiglic, IT Marko Erker. 

 

Sklep 004/22-24: Predsedstvo JZS potrjuje namestnika vodje Katastra Borivoja Ladišića. 

 

Sklep 005/22-24: Predsedstvo JZS potrjuje Maksa Petriča kot praporščaka, Maksa Merelo kot 

predstavnika za stike s tujci, Sama Milaniča kot predsednika komisije za priznanja in Simona Hitija kot 

administratorja spletne strani in e-poštnega dopisnega seznama JZS. 

 

Ad. 4 

Na srečanje ECRA bomo tudi letos poslali delegacijo. Robert Anžič in Damijan Potrpin nabereta 

kandidate in vodita odpravo. 

Izobraževanja za skrbnike koč pri PZS se bo udeležil Robi Maren. 

Telefonska številka tajništva je ukinjena. 

JK Kamnik je ponovno prosil za premostitveni kredit za obdobje 6 mesecev, ki bi jim omogočil 

nemoteno izpolniti obveznosti projekta, na katerem sodelujejo. Ker je JZS že prejela nekaj sredstev, si 

to trenutno lahko privoščimo. Bernard bo uredil vse podrobnosti. 

Sklep 006/22-24: JK Kamnik se odobri premostitveni kredit brez obresti za obdobje 6 mesecev. 

DZRJSR Domžale 20. 4. organizira tekmovanje v žimarjenju in JZS prosi za sponzoriranje 2x50 m vrvi. 

Predsedstvo je prošnji ugodilo. 

Sklep 007/22-24: DZRJSR Domžale se odobri 2x50 m vrvi za izvedbo tekmovanja v žimarjenju. 

V maju URSZR organizira Dneve Mirana Bogataja. JRS RC VE bo prevzelo aktivnost, prvi dan se bo 

udeležil še kdo drug iz vodstva JZS/JRS. 

JD Rakek sprašuje če mora poročilo, ki so ga pripravili za MIZŠ, ker so društvo v javnem interesu na 

področju športa, poslati tudi na MORS. JZS ni v javnem interesu na področju športa, tako da ne 

poznamo zahtevanega obsega poročanja za MIZŠ. 

Predsednik je popravljen statut poslal v pregled na UE Ajdovščina, kjer ga ne smejo potrditi, zato ga je 

v roku poslal na UE Ljubljana, kjer bo zaradi velikega števila zahtev obdelava trajala do 6 mesecev. 

 

Ad. 5 

 

Predsednik: 

Zahvalil se je vsem članom predsedstva za sodelovanje v novem mandatu. 

PD Bovec bo sredi meseca podpisalo najemno pogodbo, ki jo je pripravila PZS. Zimske sobe nam ni 

potrebno imeti odprte. 

Bil je na obisku pri dr. Igorju Mekjaviću na temo izobraževanja medicinskega kadra za delo v ekstremnih 

razmerah. Sporočiti mu moramo kaj jim lahko ponudimo, predvsem na nivoju praktičnega dela. 

 

Tajnik: 

Redno pobira pošto in jo beleži. Po potrebi pošilja pošto direktno prejemnikom. Poslal je nekaj revij 

Jamar. Zaključil in uredil je vse kar se tiče OZ JZS ter objavil manjkajoče zadeve na spletno stran. 

Trenutno popravlja podatke društev, katere je zbral na OZ. Za ostala društva je pripravil dopis o 

posodobitvi podatkov. 



 

Blagajnik: 

Mnenje predsednika in nekaj ostalih članov predsedstva JZS je, da bi morala zveza glede sredstev letno 

delovati na pozitivni ničli, vodja katastra je prepričan, da pozitivna ničla ne omogoča priprave večjih 

projektov, ki bi zahtevali prihranke več let, in zato ni dobra za delovanje JZS. Društveni sklad (finančni 

del) se lahko obogati z ne-javnimi projekti, ki jih imamo trenutno pripravljene. 

Stanje: 22172,22 € 

Računi so v pripravi, veliko dela je bilo s pripravo vseh poročil za državne organe. Največji plačani računi 

so bili za revijo Jamar in nove mape JZS. 

Analiza društvenega sklada bo predstavljena na naslednjem OZ. 

Stroške "zaposlenega" bi lahko krila JRS. 

 

Kataster: 

Na IZRK smo oddali interno vrednotenje zapisnikov za lansko leto. 

 

JRS: 

Udeležil se je Dneva CZ na Igu. Podelili so nekaj priznanj in medalj svojemu kadru, ostale službe smo 
organizirale interne podelitve. Centri so opravili vaje. Konec meseca je zaznamovala intervencija v 
Primadoni. Vodja JRS predlaga, da bi vse podporne ekipe (CZ, lastniki koč, ostala logistika) dobile 
priznanja v zahvalo. Po intervenciji se je član JRS udeležil tudi enotedenskega mednarodnega 
izobraževanja za vodje ekip, na katerem so poleg teorije nekaj dni neprekinjeno preživeli na reševalni 
vaji v jami. V planu je modul A za vse reševalce. Želimo si sestanka na MORS-u. S Turki smo dogovorjeni 
za sodelovanje na skupnem projektu, rezultat prijave pa čakamo. 
 
Varstvo jam: 

Ni bilo aktivnosti. 

 

Izobraževalna služba: 

Poroča, da se ni zgodilo nič posebnega. 

 
Varnostno tehnična služba: 

Na Proteusu je prikazal primerjalni test vrvi in trakov glede odpornosti na abrazijo. Pripravlja še 

poročilo laboratorijskega preizkusa iste reči. Morda bo malo lepše izveden kot je bil terenski. Trak se 

je sicer odrezal precej slabše. Določen je za vodjo skupine za pripravo poligona za vrvno reševanje v 

Ajdovščini. 

 

Služba za jamsko in tehnično potapljanje: 

V začetku marca je potekala skupna vaja centrov in potapljačev v Planinski jami. Vaja je uspela. Konec 

marca se je udeležil vaje ECRA v jami Molnar Janos v Budimpešti. Imeli so tudi razpravo in menjavo 

mnenj ter izkušenj. Te dni je v teku potapljaška nesreča na madžarskem. 

 
Služba za šport: 

Ni bil prisoten. 

 

Služba za jamski turizem: 

Ni bila prisotna. 



 

Člani predsedstva: 

TIC v Bovcu se bo maja selil, sredi aprila si bodo ustvarjalci razstave ogledali prostore, ki nam bodo na 

voljo. Takrat bo bolj jasno kaj bo tam potrebno urediti. 

UIS je pripravila izjavo o vojni v Ukrajini. Članstvo Rusije v UIS je začasno suspendirano. 

 
Ad. 6 

Pripombe so podajali sproti. 

 

Ad. 7 

Ni bilo razprave. 

 

Seja je bila zaključena ob 20:40. 

 

Zapisnikar: Marko Erker 


