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Št. zapisnika: 1/2016 

Ljubljana, 4. 4. 2016 

Zapisnik 1. redne seje predsedstva JZS 

 

Seja se je začela ob 18:05 v prostorih Katastra jam. 

 

Prisotni 

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

Mihailovski, Miha Staut, Bernard Štiglic, Jure Tičar, Iztok Trček, Marko Zakrajšek, Walter Zakrajšek, 

Zdenka Žitko 

Ob 18:30 je prišel Aleš Lajovic. 

Nadzorni odbor: Miha Čekada, Sašo Finžgar, Robert Rehar 

 

Dnevni red 

1. Sprejem dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 23. seje predsedstva preteklega mandata 
3. Poročila in realizacija sklepov 

3.1. Predsednik 
3.2. Poročilo tajnice/pregled pošte 
3.3. Poročilo blagajnika 
3.4. Poročila vodje katastra 
3.5. Poročila vodje JRS 
3.6. Poročilo službe za varstvo jam 
3.7. Poročilo službe za izobraževanje 
3.8. Poročilo tehnične komisije 
3.9. Člani predsedstva 

4. Nadzorni odbor 
5. Razno 
 

Ad. 1 

Dnevni red je potrjen. 

 

Ad. 2 

Sklep 1/2016: Predsedstvo sprejema zapisnik 23. seje preteklega mandata. 

 

Sprejeti zapisnik in zapisniki prihodnjih sej se bodo objavili na spletni strani JZS. 

 

Ad. 3 

Nerealizirana oz. delno realizirana sklepa ostajata dva in se bosta rešila čim prej. 

 

Predsednik: 

Pregledal bo možnosti za cenejšo mobilno telefonijo in alarm v prostorih Katastra JZS. 
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Nima namena vpletati se v delovanje služb, želi pa si, da bi službe imele plan dela za tekoče leto, 

skupaj s stroški, in vsaj 3 člane. Ima tudi nekaj predlogov za vodje služb. 

Predlaga, da so delegacije pri državnih organih in partnerjih sestavljene iz predsednika ali 

podpredsednikov, nekoga iz nadzornega odbora in vodje službe, ki se jo tema tiče. 

Predlaga, da podpisnik ostane član predsedstva Matej Mihailovski oz. nekdo iz Ljubljane. 

Želi si sestanek s predsedniki društev, ki bi se ga organiziralo najkasneje junija. Predlaga tudi, da člani 

predsedstva obiščejo društva, ki bi za to izrazila interes. 

Podpredsednika se priporočata za večje zadolžitve kot doslej. I. podpredsednik bo Robert Anžič, II. 

Marko Zakrajšek. 

Govoril je z MOL, kjer se strinjajo s sestankom na temo novih prostorov JZS in JRS. Če jih v Ljubljani ne 

bi dobili, bi morda sprejeli tudi kaj zunaj mesta. Možnost za ugodne prostore je menda tudi v Kranju. 

Zavarovanje jamarjev bi se morda lahko urejalo preko Italijanske zveze. Veljati bi moralo za vse 

športe. Reševalci, ki bodo konec tedna obiskali tečaj v Italiji, bodo to prediskutirali (z Rokom 

Stoparjem in Zdenko Žitko na čelu). Pregleda se še možnosti za zavarovanje v Avstriji. 

V kratkem se bo spreminjal podzakonski akt, vezan na Zakon o varstvu podzemnih jam. Podeljevalo 

se bo manjše koncesije za turistične jame. Bilo bi prav, da bi bila tam zraven tudi JZS. Ministrico za 

okolje in prostor bi poskusili peljat v kakšno jamo in ji tam razložiti naše želje in potrebe. 

Na voljo je morda kak evropski projekt, ki bi ga lahko izkoristili za označevanje jam. Predsedstvu se 

zdi ideja še vedno dobra. Tudi to idejo bi predstavili ministrici. 

Dela se tudi na tem, da bi JZS dobila status raziskovalne organizacije. Predpogoj za ta status je, da ima 

organizacija zaposlenega delavca. Prav bi bilo, da bi za to izkoristili pozicijo administratorja, ki bi za 

petinski delovni čas urejal sprotne zadeve predsedstva. Povpraša se jamarje, če je med njimi kak 

interesent iz Ljubljane ali bližnje okolice. Delo bi bilo doma z dvigovanjem pošte vsaj 1x tedensko. 

Znanje tujega jezika (Angleščina) je zaželjeno. 

 

Sklep 2/2016: Predsedstvo JZS potrjuje Roberta Anžiča na poziciji I. podpredsednika (organiziranost, 

usklajeno delovanje ter planiranje) in Marka Zakrajška kot II. podpredsednika (informiranje/stiki z 

javnostjo), Zdenko Žitko kot tajnico in Bernarda Štiglica kot blagajnika. 

 
Iztok Trček bi želel nadaljevti delo vodenja materialnih evidenc (ne pa inventure) pod pogojem, da se 
strogo drži dogovorjenega – delo po poslovniku materialnega poslovanja. Blagajnik računov tako ne 
bo več plačeval dokler dobavitelji ne bodo izstavljali dobavnic oz. gospodar ne bo teh oddal 
blagajniku. 
 

Sklep 3/2016: Predsedstvo JZS za administratorja spletne strani imenuje Simona Hitija, za člana 
predsedstva za materialne evidence Roberta Miklavčiča s pomočnikom Iztokom Trčkom, za stike s 
tujci Maksa Merelo, za skrbnika liste in e-poštnih predalov Marka Zakrajška, za praporščaka Aleša 
Lajovica. 

 

Sklep 4/2016: Predsedstvo JZS potrjuje 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 Miklavčič 

- tujci in IT: Marko Erker 



in namestnika vodje Katastra: Borivoj Ladišić. 

 

Sklep 5/2016: Za predsedstvo JZS se pripravi majice z logotipom JZS. 

 

Tajnica: 

Delo poteka kot ponavadi. 

 

Blagajnik: 

Potekla mu je kartica za Pro-Klik, zato je prejšnji predsednik sam plačal nekaj računov. 

Stanje na dan 31. 3. 2016: 48.261 €. 

 

Sklep 6/2016: Predsedstvo JZS razveljavlja osnovne žige JZS, vključno z doslej veljavnima številkama 1 

in 6, in uveljavlja 3 nove žige z rimskimi številkami I, II in III. Stari žigi nehajo veljati z dnem, ko bodo 

na voljo novi. Žige dobijo predsednik, tajnica in blagajnik. 

 

Sklep 7/2016: Kilometrine za JZS in JRS se poenotijo na 0,35 €/km oz. manj v primeru, da se državno 

določena kilometrina zniža. 

 

Kataster: 

Prosilki za vektorski sloj jam z Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se odgovori, da na 

sloju, ki ga pripravlja ARSO, manjkajo le uničene jame. 

 

Morda bi se uvedlo nagrado za jamarske dosežke leta. Predsedstvo naj o tem razmišlja do naslednje 

seje. 

 

JRS: 

Poteka usposabljanje za zaupnike, ki ga organizira URSZR. Potekale so vaje po centrih. Pripravlja se 

vaja v Beli griži 1. Izvedli so suhi trening modula A z vkrcavanjem in izkrcavanjem. Aneks za 

sofinanciranje z URSZR je bil podpisan že v začetku marca. Ekipa PP pridno trenira, preselili so se v 

Kranj. Proteus bo v Zgornjih Gorjah. 

 

Varstvo jam: 

Pripravil je poročilo za MOP. Prevedel je del dokumentacije UIS. Pregledal je zapisnike o 

onesnaženosti jam v Beli krajini. Za MORS pripravlja odgovor glede jam na Stegovniku, ki bi se jih dalo 

uporabiti kot zasilni bivak (očitno je primerna ena sama). 

 

Izobraževalna služba: 

Predsednik bi si želel ponovne uveljavitve naziva "demonstrator jamarstva" za mlajše jamarje. Pogoj 

bi bile pedagoške sposobnosti in nekaj izobraženih tečajnikov vsakih nekaj let. 

Morda bi se uvedlo predavanja strokovnih tem, povezanih z jamarstvom. Ciljna publika bi bili tisti, ki 

izobražujejo po društvih. 

Izobraževalna služba bi intenzivneje delala na povezovanju med društvi in poenotenju jamarske 

tehnike. 

Prav bi bilo, da si vodja IS sestavi ekipo, s katero bi delal. To ekipo bo potrdilo predsedstvo JZS. 



IS bi pripravila pravilnik IS. Lahko bi delala tudi na člankih, ki so že na voljo, in jih čim prej začela 

objavljati na spletu. 

Želja predsedstva in vodje IS je, da izobraževalni službi JRS in JZS sodelujeta, ne pa, da je IS JZS 

postavljena nad IS JRS. 

 

Tehnična komisija: 

Spisal je dve sporočili na listo ECRA (uporaba dinamične oz. statične vrvi v razbremenilnih sidriščih) in 

listo JZS (obraba prsne prižeme). Do konca poletja bi želel spisati navodila za pregled osebne opreme. 

 

Služba za jamsko potapljanje: 

Pomaga pripravljati birokracijo za Madžare. Vodja se je udeležil občnega zbora Potapljaške zveze 

Slovenije. 

 

Materialne evidence: 

V arhiv predaja inventurni zapisnik. Alešu Lajovcu je predal ključ nabiralnika JZS. 

 

Listo predsedstva bo z namenom filtriranja neželene pošte moderiral Marko Zakrajšek. 

 

Naše jame so bolj kot ne končane. Potrebno je urediti format virov in še nekaj malenkosti. 

 

Ad. 4 

Sklep 8/2016: Nadzorni odbor je izglasoval predsednika, položaj je prevzel Miha Čekada. 

 

Prejšnji in trenutni predsednik JZS primopredaje še nista opravila. 

 

Ad. 5 

Zbira se ideje za jamarski center v Bovcu. 

 

Seja je bila zaključena ob 21:35. 

 

Zapisal: Marko Erker 


