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Št. zapisnika: 9/2021 

Ljubljana, 01.03.2021 

Zapisnik 9. (spletne) redne seje predsedstva JZS 

 

Seja se je začela ob 18:00 s prenosom preko spletne kamere. 

 

Prisotni: 

Marko Zakrajšek, Samo Milanič, Walter Zakrajšek, Igor Benko, Jure Tičar, Marko Erker, Damijan 

Šinigoj, Robert Anžič, Miha Staut, Klemen Mihalič, Lea Pavrič 

Nadzorni odbor: Miha Čekada, Robert Rehar 

Opravičili: 

Maks Merela, Bernard Štiglic (prisoten 10 min) 

 

Dnevni red 

1. Sprejem dnevnega reda 
2. Potrebni ukrepi za delovanje v času epidemije 
3. Potrditev zapisnika 8. seje predsedstva 
4. Poročila in realizacija sklepov 

4.1. Poročilo predsednika 
4.2. Poročilo tajnika 
4.3. Poročilo strokovne sodelavke 
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 

6.1. Občni zbor 2021 
 

Ad. 1 

Dnevni red sprejet. 

 

Ad. 2 

Trenutno stanje nam lahko onemogoči izvedbo OZ. Če nam ga uspe speljati, bi na njem podelili lanska 

priznanja in letošnja priznanja CZ. Čas je do junija (takrat se namreč lahko ukinejo določene omejitve 

glede epidemije). 
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Ad. 3 

Zapisnik 8. seje potrjen. 

 

Ad. 4 

Predsednik: 

Predsednik čestita vsem reševalcem ob dnevu CZ (1. marec). Predlaga tudi, da se ne glede na COVID 

situacijo aktivira komisijo za priznanja za leto 2020. 

 

S podpredsednikom (Damijan Š.) je bil v Bovcu na pogajanju za otvoritev stalne jamarske razstave. 

Pogajanja za najem Doma Petra Skalarja so v teku. 

 

Tajnik: 

Dva krat tedensko pobira pošto in jo vpisuje. Dela potekajo normalno. 

 

Strokovna sodelavka: 

Pisala je na Ministrstvo za javno upravo na temo pridobivanja sredstev Sklada za razvoj nevladnih 

organizacij, a do danes še ni prejela odgovora. Predsedstvo je tudi povprašala o sofinanciranju 

jamarske pravljice Pastirica Biba, avtorica Alenka Jelen. Pravljico so v sodelovanju založila in izdala 

društva: Šaleški jamarski klub Podlasica Topolšica, Jamarski klub Tirski zmaj Ljubno in Center jamskih 

doživetij Vransko. Predsedstvo je sprejelo sklep. 

 

Sklep 14/2020: JZS bo sofinancirala pravljico Pastirica Biba v višini 1.000,00 € 

 

Lotila se bo inventure in poziva vse službe, da ji pošljejo popis osnovnih sredstev na dan 31.12.2020. 

 

Blagajnik: 

Stanje na dan 1.3.2021 na računu JZS 30.958,06€. 
Dne 9.2.2021 smo prejeli nakazilo od Ministrstva za obrambo za naš letošnji prvi zahtevek v višini 
36.540,00€. Plačal sem nekaj sprotnih računov in en račun za nabavo 2020 in že en račun od nabave  
pri JRS za leto 2021. Računam, da v kratkem steče nabava 2021, da bom vsaj v začetku meseca aprila 
izdal drugi zahtevek na MORS. 
 
Kataster: 

Na IZRK so bile dostavljen jame za lansko leto. Dogovor z njimi je, da Baze (jam) 2020b ne bo, ampak 

bo pa kmalu Baza 2021a. Takoj ko se ukrepi umirijo, se bodo vrata Katastra počasi odprla. Mogoče 

bodo na začetku potekali obiski po prej določenem urniku. 

 

JRS: 

JRS aktivnosti v februarju 2021: 

- Na servisne vožnje kombijev se vodje centrov počasi navajajo. 

- Dve aktivnosti na Kaninu. Eno je odpihnil veter. Druga je bila uspešno izvedena. Odkopavanje 

treh postaj dveh sedežnic, odkopavanje komandne hiške in pregled stanja koče Petra Skalarja. 

- Pod vodstvom Klemena Miheliča smo sestavili enotne oskrbovalne komplete za centre in 

gospodarja. 

- RC KR smo izvedli kondicijski pohod po Jelovici. Da ekipa za odpihnjeni Kanin ne bi doma v zrak 

gledala 



- RC KR kondicijski spust skozi jamo Sveti Trije kralji. 

 
Varstvo jam: 

V okviru mednarodnega leta jam in krasa se bo izdelal (nov) zemljevid Slovenije z jamami. Sodelovala 

bosta Miha Čekada, Petra Gostinčar, ter Jure Tičar. Več jamskih fotografov je pozval k sodelovanju pri 

pripravi razstave »Kraški svet pod prepletom korenin«, kjer bodo prispevali fotografije. Vključen bo 

tudi Tomaž G. za oblikovanje. 

 

Izobraževalna služba: 

Potekale so priprave na srečanje inštruktorjev, kateri bo v mesecu marcu. Izdelani so bili tudi prvi 

kombinezoni za inštruktorje JZS, kateri bodo podeljeni ob priliki. 

 
Varnostno tehnična služba: 

Testiral neke vrvi, katere so bile dlje časa v jami. Drugače pa brez posebnosti. 

 

Služba za jamsko in tehnično potapljanje: 

Pripravljajo se torbe za prenos opreme preko sifonov. 

 

Služba za šport: 

Ni poročila. 

 

Služba za jamski turizem: 

Brez posebnosti. 

 

Člani predsedstva: 

Brez posebnosti. 

 

Ad. 5 

Vse pripombe, ideje in komentarje so podajali sproti. Miha Č., bo pomagal pri izdelavi zemljevida jam. 
 
Ad. 6 

Kot že omenjeno pri Ad. 2, se čaka »zeleno luč« za izvedbo OZ v živo. Tudi vsa poročila se bo planiralo 

na ta datum. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 19:50. 

 

 

 

 

 

 

Zapisal: 

Marko Zakrajšek 

tajnik JZS 


