
 

JAMARSKA ZVEZA SLOVENIJE 
Lepi pot 6 
SI - 1000 Ljubljana 
 predsedstvo@jamarska-zveza.si 
 http://www.jamarska-zveza.si 

 

 
Št. zapisnika: 25/2020 

Ljubljana, 2. 3. 2020 
Zapisnik 25. redne seje predsedstva JZS 
 
Seja se je začela ob 18:20 v prostorih Katastra jam. 
 
Prisotni 

Robert Anžič, Igor Benko, Marko Erker, Aleš Lajovic, Maks Merela, Matej Mihailovski, Klemen 
Mihalič, Damijan Šinigoj, Bernard Štiglic, Jure Tičar, Marko Zakrajšek, Walter Zakrajšek, Zdenka Žitko 

Nadzorni odbor: Miha Čekada, Sašo Finžgar, Robert Rehar 
 
Dnevni red 
1. Sprejem dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 24. seje predsedstva 
3. Priprave 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 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 
Popravljen dnevni red je potrjen. 
 
Ad. 2 
Zapisnik 24. seje je sprejet. 
Sklep 57/2020: Predsedstvo sprejme zapisnik 24. seje. 
 
Ad. 3 
Točko o članarini bo odprl predsednik na občnem zboru samem. Točko o financiranju katastra smo 
dodali v vabilo. 
 



Ad. 4 
Predsednik: 
Predsednik nas je pohvalil za dobro delo v tem mandatu. 
 
Strokovna sodelavka: 
Ni prisotna. 
 
Tajnica: 
Nima pripomb 
 
Blagajnik: 
Stanje na računu: 19.710,51 € 
Ima težave z zavarovalnimi policami. Z nekolikšno spremembo notranjega postopka bodo rešili 
situacijo. Računovodstvo nam želi podražiti ceno storitve za skoraj 30%. 
Opominov neplačnikom letos nismo poslali, lani pa. Društva, ki preveč zaporednih let niso plačala 
članarine, bomo črtali iz članstva. 
 
Sklep 58/2020: Društva, ki zadnja 4 leta ali več niso plačala članarine, se črta iz članstva. To so ŠD 
Tornado, JD Netopir Kočevje, ŠD Alter sport, JK Bakla Letuš, JK Bojan Krivec Lokve. 
 
Kataster: 
Bazo jam smo uspešno popravili, pripravili in poslali društvom. Novih je 287 jam, urejen je bil status 
štirih podvojenih. Trenutno je registriranih 13.433 jam. Najdaljša meri 43.588 m. 
Račun za 4. območje projekta TK-25 je že plačan. 
Trenutno imamo zagon, voljo in čas izpeljati digitalizacijo gradiva. Vodja katastra predlaga, da se na 
občnem zboru obravnava predlog, da se sredstva, ki ostanejo katastru po pokritih rednih stroških, v 
naslednjih letih preusmeri v to. Predlog sklepa je sledeč: Katastru se odobri porabo presežnih sredstev 
za digitalizacijo katastrskega gradiva. Vodja katastra izpelje projekt. 
 
JRS: 
Srečali smo se inštruktorji JRS. Pripraviti bomo morali nov, lasten priročnik reševanja iz jam. Izpeljali 
smo potrjevanje statusa inštruktorjev in vodij ekip. Nekaj članov je bilo na tečajih odnosov z javnostmi 
in ravnanja ob stresu. 
CRT se ima zgoditi konec septembra v Sežani. 
 
Varstvo jam: 
Udeležil se je sestanka na ARSO. Dogovorjeni so bili z direktorico, a se sestanka ni udeležila. Vseeno so 
se o želenih temah konstruktivno pogovorili. 
Naredil je revizijo nekaj projektov upravljanja z Naturo 2000. Napisal je projekt za sodelovanje z 
oglaševalsko agencijo, katere stranka si želi sponzorirati čiščenje jam. Projekta Norway Grant nista bila 
izbrana. V okviru ECPC so zagnali projekt Clean up the dark. 
Simpozija EuroSpeleo o zaščiti jam konec septembra se bo z naše strani planirano udeležil Sašo Finžgar. 
 
Izobraževalna služba: 
Potrjevanja statusov se je udeležilo 17 inštruktorjev. Revidirali smo bazo jamarskih veščin. 



Vodja IS je predlagal, da bi inštruktorjem, ko se upokojijo, podelili priznanje za opravljeno delo. 
 
Varnostno tehnična služba: 
Ni bil prisoten. 
 
Služba za jamsko in tehnično potapljanje: 
Zaradi dežja se ni ravno veliko dogajalo. 
 
Služba za šport: 
Ni bil prisoten. 
 
Služba za jamski turizem: 
Ni bila prisotna. 
 
Člani predsedstva: 
Naše jame s starimi (obstoječimi) besedili in poročili bi izšle v dveh delih. Menda celo že letos. 
 
Marko Zakrajšek je podal poročilo o opravljeni inventuri v letu 2019. 
 
Ad. 5 
Društvo IBS še ni poslalo zahtevane dokumentacije za vstop v JZS. 
Ostale pripombe so podajali sproti. 
 
Ad. 6 
Ni bilo razprave. 
 
Seja je bila zaključena ob 20:50. 
Zapisal: Marko Erker 


