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Št. zapisnika: 15/2019 

Ljubljana, 6. 5. 2019 

Zapisnik 15. redne seje predsedstva JZS 

 

Seja se je začela ob 18:20 v prostorih Katastra jam. 

 

Prisotni 

Robert Anžič, Igor Benko, Marko Erker, Maks Merela, Matej Mihailovski, Maks Petrič, Damijan 

Šinigoj, Jure Tičar, Walter Zakrajšek, Zdenka Žitko 

Ob 18:55 je prišel Aleš Lajovic, ob 20:55 pa Sašo Finžgar. 

Gost: Klemen Mihalič, Bojan Stanek 

Nadzorni odbor: Miha Čekada, Robert Rehar 

Strokovna sodelavka: Tjaša Korelc, Lea Pavrič 

 

Dnevni red 

1. Sprejem dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnikov 12. in 14. seje predsedstva 
3. Poročila in realizacija sklepov 

3.1. Poročilo predsednika 
3.2. Poročilo strokovnih sodelavk 
3.3. Poročilo tajnice/pregled pošte 
3.4. Poročilo blagajnika 
3.5. Poročilo vodje katastra 
3.6. Poročilo vodje JRS 
3.7. Poročilo službe za varstvo jam 
3.8. Poročilo službe za izobraževanje 
3.9. Poročilo varnostno tehnične službe 
3.10. Poročilo službe za jamsko in tehnično potapljanje 
3.11. Poročilo službe za šport 
3.12. Poročilo službe za jamski turizem 
3.13. Poročila članov predsedstva 

4. Nadzorni odbor 
5. Razno 
 

Ad. 1 

Popravljen dnevni red je potrjen. 

 

Ad. 2 

Zapisnika 12. in 14. seje sta sprejeta. 

Sklep 34/2019: Predsedstvo sprejme zapisnika 12. in 14. seje. 

 

Ad. 3 

 

mailto:predsedstvo@jamarska-zveza.si
http://www.jamarska-zveza.si/


Predsednik: 

Vabila na proslavo so bila že poslana po e-pošti, jutri pa bodo tudi po navadni pošti – društva, bivši 

predsedniki zveze, nekateri, s katerimi sodelujemo, župani okoliških občin idr. 

Ne-tekmovalni tek po sprehajalni poti okoli Škocjanskih jam (cca. 3 km) je dodatna točka programa. 

Štart bo ob 8:30 uri. JZS za udeležence prispeva majice z logom JZS. 

18. 5. ob 19. uri bo na trgu pred IZRK v Postojni otvoritev razstave o društvu Anthron. Tudi mi smo 

vabljeni. 

 

Strokovni sodelavki: 

Pošta prihaja redno in brez težav. Na Uradu za Slovence v zamejstvu se je Tjaša zanimala za finančno 

podporo pri organizaciji Trikotnika prijateljstva. Število zavarovanj jamarjev je bolj ali manj stabilno. 

Dobili smo pozitiven odgovor glede podaljšanja statusa organizacije v javnem interesu na področju 

ohranjanja narave. 

 

Tajnica: 

Dobila je vprašanje, če se da kupiti windstopperje JZS. Predsedstvo se s tem strinja, cena bi bila 

neprofitna. Na voljo bi lahko ponudili tudi majice z dolgimi in kratkimi rokavi ter polo majice. Naročila 

bo sprejemala tajnica nekajkrat letno do določenega roka. 

 

Blagajnik: 

Stanje: 23.699,38 € 

Ni bil prisoten, je pa poslal spodnje poročilo. 

 

9. 4. 2019 je bil izdan zahtevek na URSZR za 58.492,92€ 

V aprilu sem odpremil račune za revijo Jamar in potrdila za plačilo članarine, v maju bo potrebno izdati 

še račune za zavarovanja jamarjev po jamarskih društvih. 

V aprilu je bilo plačanih veliko članarin, posebej izstopa JK Srečko Logar Idrija, ki je plačal manjkajoče 

članarine od leta 2010 do danes. 

25. 4. 2019 plačilo 3.445,44€ akontacije DDV-ja Finančni upravi RS. 

 

Kataster: 

Pripravili in posredovali društvom smo bazo 2019a, ki vsebuje jame, oddane do konca leta 2018. V njej 

je 13150 jam. Morda bi društva lahko objavila povezave na spletni kataster JZS na svojih spletnih 

straneh. 

2. območje TK-25 s cca. 2500 jamami je oddano. Začenja se delo na 3. območju. 

 

JRS: 

Začel se je Proteus JRS, nadaljevala so se kondiciranja in vaje po centrih, svojo vajo so pripravile tudi 

reševalke in nanjo povabile kolegice iz tujine. Spet se je aktivirala ekipa prve pomoči, ki pridno trenira. 

Trenutno sodelujemo z Japonsko nacionalno televizijo, National Geographicom in Evropsko vesoljsko 

agencijo. ECRA se poskuša prijaviti na projekt za izvedbo nekaj vaj. 

 

Varstvo jam: 

Udeležil se je posveta 'V preteklosti onesnažena območja' v Državnem svetu RS. Predstavil je izkušnje 

jamarjev s čiščenjem jam in svojo ugotovitev, da je v jamah cca. 25.000 m3 odpadkov. 



Sodeloval je pri objavi onesnaženja Korinjske jame v sodelovanju z JK Krka. 

Udeležil se je delavnice za prijavo projekta Life. Menda še ne vedo, če bi Ministrstvo za okolje in prostor 

lahko sponzoriralo naše sodelovanje. 

Maks Petrič je predlagal, da bi JZS pripravila novo zgibanko glede onesnaženosti jam, ki bi jo lahko delili 

na raznih predavanjih. Medtem smo pa našli še nekaj starih zalog. 

 

Izobraževalna služba: 

Imamo kandidata, ki bi prevzel delo izobraževalne službe do konca tega mandata predsedstva, ima pa 

željo na položaju ostati še naprej, Klemna Mihaliča. Pripravil je predlog pravilnika IS. Prevetril bi rad 

nazive oz. izpite, zahtevnejši bi naredil tudi izpit za inštruktorja. Ponovno bi pripeljal nazaj naziv 

Demonstrator jamarstva za določena področja. Željo ima tudi pripraviti spletni jamarski priročnik. 

Potrjevanja statusov in usposabljanja inštruktorjev bi izvajal ločeno od izpitov. Želel bi izvesti tudi 

usposabljanje vodij jamarskih šol. Za 21. 5. ima namen sklicati sestanek inštruktorjev. 

Dobil je tudi predlog, da bi se na izpit dodalo t.i. izpitno jamo, kar so doslej stestirali le enkrat. 

 

Z zamenjavo v.d. vodje se je predsedstvo soglasno strinjalo. 

Sklep 35/2019: Z mesta v.d. vodje izobraževalne službe se razreši Damijana Šinigoja in nanj imenuje 

Klemna Mihaliča. 

 

Varnostno tehnična služba: 

Ni prisoten. 

 

Služba za jamsko in tehnično potapljanje: 

Testiral novejšo napravo za risanje daljših in večjih podvodnih rovov. Obnesla se je precej dobro. 

 

Služba za šport: 

V organizaciji DZRJSR Domžale je bilo tekmovanje v žemarjenju s popuščanjem s skromno udeležbo. 

Pred slovesnostjo bo tek okoli Škocjanskih jam. V maju bo tekma v Kranju. Za oba prihajajoča dogodka 

si želi boljšo udeležbo. 

 

Služba za jamski turizem 

Slovenska turistična organizacija pripravlja projekt/portal Slovenia Outdoor. Kontaktirali so nas glede 

možnosti sodelovanja, se pa že nekaj časa ne oglašajo več. 

 

Člani predsedstva: 

Novi, prenovljeni Jamar je izšel. Po svečanosti konec tedna se jih razdeli gostom in jamarjem. 

 

Ad. 4 

Pripombe so podali sproti. 

 

Ad. 5 

Glasovali smo o odi jamarstva, ki bi jo uporabljali v JZS. 

Jamarska himna mešani zbor.pdf
 



Potrjena je z 9 glasovi za in 2 glasovoma proti. 

 

Sklep 36/2019: Kot odo jamarstva bomo uporabljali verze Jožeta Remšaka. 

 

Sveta maša za jamarje bo 19. 5. ob 17h v Sveti Nedelji. 

 

Maks Petrič poziva k prijavam prispevkov za BSU camp. 

 

Seja je bila zaključena ob 21:15. 

Zapisal: Marko Erker 


