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Št. zapisnika: 6/2020 

Ljubljana, 07.12.2020 
Zapisnik 6. (spletne) redne seje predsedstva JZS 
 
Seja se je začela ob 18:00 s prenosom preko spletne kamere. 
 
Prisotni: 

Robert Anžič, Igor Benko, Marko Erker, Klemen Mihalič, Lea Pavrič, Maks Petrič, Maks Merela, 
Damijan Šinigoj, Bernard Štiglic, Jure Tičar, Miha Staut, Marko Zakrajšek, Walter Zakrajšek 

Nadzorni odbor: Miha Čekada, Robert Rehar 
 
Dnevni red 
1. Sprejem dnevnega reda 
2. Potrebni ukrepi za delovanje v času epidemije 
3. Potrditev zapisnika 5. seje predsedstva 
4. Priznanja JZS 2021 
5. Poročila in realizacija sklepov 

5.1. Poročilo predsednika 
5.2. Poročilo tajnika 
5.3. Poročilo strokovne sodelavke 
5.4. Poročilo blagajnika 
5.5. Poročilo katastra 
5.6. Poročilo JRS 
5.7. Poročilo službe za varstvo jam 
5.8. Poročilo službe za izobraževanje 
5.9. Poročilo varnostno tehnične službe 
5.10. Poročilo službe za jamsko in tehnično potapljanje 
5.11. Poročilo službe za šport 
5.12. Poročilo službe za jamski turizem 
5.13. Poročila članov predsedstva 

6. Nadzorni odbor 
7. Razno 
 
Ad. 1 
Dnevni red je potrjen. 
 
Ad. 2 
Člani predsedstva delujejo nemoteno in kolikor je pač možno glede na okoliščine. Posebnih izdaj za 
jamarje se ne bo izdalo, ker so ukrepi že dovolj strogi. 
 
Ad. 3 
Zapisnik 5. seje ni bil sprejet zaradi potrebnih popravkov. Potrjen bo na naslednji redni ali dopisni. 
  



Ad. 4 
Sklep 13/2020: Predsedstvo se strinja, da se izda poziv društvom za JZS priznanja 2020 
 
Ad. 5 
Predsednik: 
Na Kaninu je potrebno pripraviti žičnico med D postajo in Skalarjem za zimo. Sile se bo ponudilo tudi 
Sončnemu Kaninu pri pomoči okoli smučišča. 
 
Tajnik: 
Sprotna opravila se izvajajo tekoče. Največ dela je bilo s pošto JRS (pogodbe 2021). 
 
Strokovna sodelavka: 
Sprotna opravila se izvajajo tekoče. Čaka se odgovor iz Arhiva RS glede zastavljenega vprašanja. Sproti 
bo obveščala kakšna je situacija. 
 
Blagajnik: 
Stanje je 4.109,87€, z limitom 19.109,87€, čakamo pa še dobrih 17.000€ za naš letošnji zadnji 
zahtevek. 

Kataster: 
Prejel vse račune društev za vrednotenje. Kljub manjšim zapletom se je na koncu vse dobro razpletlo. 
Poslal bo poziv društvom za zadnjo oddajo zapisnikov za 2020. 
Spletni Kataster je presegel 60 uporabnikov in preko 24.000 zapisnikov ima elektronske datoteke. 
 
Miha Č. kot vodja projekta s strani JZS dodaja sledeče:  po dveh letih zaključuje projekt izbora jam za 
TK-25. Začetek projekta je bil konec leta 2018. Naša obveza je bila, da pripravimo seznam jam, ki bodo 
tiskane na bodočih kartah TK-25 ter njihovih izvedenkah. Izbranih je bilo 312 sektorjev/delovišč in v 
njih skupaj 1524 jam. Od tega sem jih 243 izločil, ker so bodisi naravovarstveno preobčutljive, 
kartografsko ne ustrezajo kriteriju jame, ali pa je dokumentacija zelo skromna. Izbrane jame je bilo 
treba še rangirati po pomenu v tri skupine. Končni rezultat je: 271 najpomembnejših jam, 501 srednji 
pomen, 509 manjši pomen, skupaj 1281 jam. Za pomoč se zahvaljuje veliki skupini ljudi. 
 
JRS: 
Glede na situacija je JRS bolj v mirovanju. Dve novi zaupnici imata kmalu izpit. Vsak posameznik skrbi 
za kondicijo in vzdrževanje znanja. Prišle so vse pogodbe in v naslednjih dneh bo sledilo potrjevanje le 
teh. Za leto 2021 menjamo tudi zavarovalnico za jamarske reševalce. 
 
Varstvo jam: 
Opravlja tekoča dela. V pripravi so pa aktivnosti za leto 2021 – Mednarodno leto jam in krasa. Več na 
naslednji (januarski) seji. 
 
Izobraževalna služba: 
Opravlja tekoča dela. 
  



Varnostno tehnična služba: 
Opravlja tekoča dela. Redno posreduje varnostno-tehnične novice na jamarsko listo. 
 
Služba za jamsko in tehnično potapljanje: 
Opravlja tekoča dela. 
 
Služba za šport: 
Ni bil prisoten. 
 
Služba za jamski turizem: 
Ni posebnosti. 
 
Člani predsedstva: 
Revija Jamar je v sestavljanju pri oblikovalcu. 
 
Ad. 6 
Pripombe so podali sproti. 
Pozivajo da predsedstvo obvesti društva glede naslednjih korakov Arhiva RS. 
 
Ad. 7 
Ni posebnosti. 
 
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 19:30. 
 
 
Zapisal: 
Marko Zakrajšek 
tajnik JZS 


