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Št. zapisnika: 13/2019 

Ljubljana, 25. 2. 2019 

Zapisnik 13. redne seje predsedstva JZS 

 

Seja se je začela ob 18:10 v prostorih Katastra jam. 

 

Prisotni 

Robert Anžič, Igor Benko, Marko Erker, Aleš Lajovic, Maks Merela, Matej Mihailovski, Bernard 

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

Nadzorni odbor: Sašo Finžgar, Robert Rehar 

Gostja: Lea Pavrič, Tjaša Korelc od 18:30 naprej 

 

Dnevni red 

1. Sprejem dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnikov 11. in 12. seje predsedstva 
3. Priprava na Občni zbor 
4. Poročila in realizacija sklepov 

4.1. Poročilo predsednika 
4.2. Poročilo strokovnih sodelavk 
4.3. Poročilo tajnice/pregled pošte 
4.4. Poročilo blagajnika 
4.5. Poročilo vodje katastra 
4.6. Poročilo vodje 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. Poročila članov predsedstva 

5. Nadzorni odbor 
6. Razno 
 

Ad. 1 

Popravljen dnevni red je potrjen. 

 

Ad. 2 

Zapisnika 11. seje nismo sprejemali, za 12. sejo pa ni napisan. 

 

Ad. 3 

Delovni občni zbor bo 16. 3. 2019 ob 10:00 v prostorih PGD Barje na Peruzzijevi ulici 101 v Ljubljani. 

Slavnostna seja bo 11. 5. 2019 v Parku Škocjanske jame. Kosila po občnem zboru ne bo. 

Predsednik si želi, da bi ustanovili službo za jamski turizem. V njej bi sodelovali vodiči po jamah, tako 

turističnih kot neturističnih. Služba bi se včlanila v Turistično zvezo Slovenije, kjer bi lažje vplivala na 
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politiko glede jamskega turizma. Predsedstvo se večinoma strinja s tem, da se točko doda na dnevni 

red. Predlagana sta tudi 2 sklepa na to temo. 

 

Ad. 4 

Predsednik: 

Jure Tičar, Igor Benko, Tjaša Korelc, Lea Pavrič, minister za okolje in prostor ter direktorica kabineta 

ministra so sestankovali. Pogovarjali so se o onesnaženih jamah in turizmu. Zakon o varovanju jam se 

še ne bo spreminjal. 

JRS pri JZS bo dobila najvišje priznanje Civilne zaščite. 

Marca bo vaja JRS, na kateri bo prisoten komisar Evropske komisije. 

V četrtek imamo sestanek z ESA (Evropsko vesoljsko agencijo). Njihovi kandidati so v sklopu 

usposabljanje za nekaj časa izpostavljeni tudi jamam. Letos bodo teste izvajali v bližini Trsta, v igri so 

menda tudi nekatere jame v Sloveniji, pri čemer bi sodelovala JZS oz. JRS. 

 

Strokovni sodelavki: 

Nekaj časa nazaj smo se pogovarjali o spremembah pravilnika o priznanjih. Lahko bi dodali še kako 

posebno priznanje. S tem se bomo ukvarjali po občnem zboru. 

 

Tajnica: 

Ni posebnosti. 

 

Blagajnik: 

Stanje: 42.767,03 € 

Trenutno pripravlja poročilo po novih smernicah, ki mu jih je podal nadzorni odbor. Več dela ima 

trenutno s CaveSAR in JRS. 

 

Kataster: 

Trenutno se ukvarja s pregledom zgodovine registriranih jam. Sicer brez posebnosti. 

 

JRS: 

Izvedli smo zimsko usposabljanje in potrjevanje statusa vodij ekip in inštruktorjev. Vozilo RC TO je 

prodano najboljšemu ponudniku za 6.500 €. Organizirana je bila intervencija – odstranitev NUS iz 

Kotarjeve prepadne. 

Srečali smo se z vodjo CaveSAR Španija. Za CaveSAR so zainteresirane še 3 države. Zanje bi lahko v 

sodelovanju z URSZR organizirali delavnico za pripravo dokumentacije. 

Nabava za CaveSAR se bliža koncu. 

 

Varstvo jam: 

Vodja službe je sodeloval na sestanku na MOP. Predstavil je stanje onesnaženosti jam in čistilnih 

naprav. Omenili so prostovoljne naravovarstvene nadzornike. Za ta naziv se usposobi 25 oseb na leto. 

JZS bi lahko sodelovala z nekaj jamarji (do 5 na leto). 

 

Izobraževalna služba: 

Ni bil prisoten. 



Po posredniku je vprašal kaj je z nagrado za medijsko odmeven preboj v Škocjanske jame. Tajnica bo 

prejemnike obvestila o nagradi. Prevzem se izvrši na občnem zboru, kataster JZS pa prej pričakuje 

zapisnike. 

 

Varnostno tehnična služba: 

Ni bil prisoten. 

 

Služba za jamsko in tehnično potapljanje: 

Vodja službe se je potapljal v jami v Angliji, vabljen je tudi za septembra. V kratkem se bo skupaj s še 

nekaterimi udeležil vaje v Italiji. 

 

Služba za šport: 

Ni bil prisoten. 

 

Člani predsedstva: 

Ogledali so si prostor za razstavo v Mojstrani. Za postavitev si bo potrebno rezervirati nekaj dni. 

 

Ad. 5 

Poročila bi morala biti oddana do danes, pa so jih poslale samo 4 službe. 

 

Ad. 6 

BSU camp bo letos v Turčiji. Septembra se bo odvijalo preveč za JRS pomembnih aktivnosti, tako da 

vozila JRS takrat ne bodo na voljo za ne-JRS aktivnosti. Potrebno bo sodelovanje čim več reševalcev. 

 

Seja je bila zaključena ob 20:30. 

Zapisal: Marko Erker 
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