
 

JAMARSKA ZVEZA SLOVENIJE 

Lepi pot 6 

SI - 1000 Ljubljana 

 predsedstvo@jamarska-zveza.si 

 http://www.jamarska-zveza.si 

 

 

Št. zapisnika: 12/2021 

Ljubljana, 31.05.2021 

Zapisnik 12. (spletne) redne seje predsedstva JZS 

 

Seja se je začela ob 18:30 s prenosom preko spletne kamere. 

 

Prisotni: Marko Zakrajšek, Marko Erker, Walter Zakrajšek, Damijan Šinigoj, Samo Milanič, Bernard 

Štiglic, Klemen Mihalič, Benko Igor, Jure Tičar, Miha Staut, Lea Pavrič 

Nadzorni odbor: Robert Rehar 

Opravičili: Aleš Lajovic (zaradi tehničnih težav ne more sodelovati na spletnih sejah), Samo Milanič, 

Miha Čekada 

 

Dnevni red 

1. Sprejem dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnikarja 
3. Potrebni ukrepi za delovanje v času epidemije 
4. Potrditev zapisnika 10. in 11. seje predsedstva 
5. Občni zbor 2021 

5.1. Poročila 
5.2. Priznanja (2019 in 2020) 

6. Poročila in realizacija sklepov 
6.1. Poročilo predsednika 
6.2. Poročilo tajnika 
6.3. Poročilo blagajnika 
6.4. Poročilo katastra 
6.5. Poročilo JRS 
6.6. Poročilo službe za varstvo jam 
6.7. Poročilo službe za izobraževanje 
6.8. Poročilo varnostno tehnične službe 
6.9. Poročilo službe za jamsko in tehnično potapljanje 
6.10. Poročilo službe za šport 
6.11. Poročilo službe za jamski turizem 
6.12. Poročila članov predsedstva 

7. Nadzorni odbor 
8. Razno 

8.1. Testiranje emailov JZS 
8.2. Arhiv spletnih strani JZS 

 
Ad. 1 

Popravljen dnevni red sprejet. 

 

Ad. 2 

Damijan Šinigoj določen za zapisnikarja 
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Ad. 3 

Brez posebnosti. 

 

Ad. 4 

Potrditev zapisnika 11. seje  in 10. seje. Zapisnik 10. seje je pisala Lea Pavrič in ga še nismo dobili. 

*Sklep 001/2020: Zapisnik 11. seje je potrjen. 

 

Ad. 5 

Na občnem zboru moramo dodati v statut da se ukvarjamo tudi z gostinsko dejavnostjo, da lahko 

vzamemo kočo Petra Skalarja v najem. Bernard bo poslal njihov statut, da vidimo, kako naj napišemo. 

Poročila služb za občni zbor se 14 dni prej na strani JZS, do srede morajo biti vsa poslana na mail 

predsedstvo. Poročila naj bodo poslana v Wordovi datoteki. 

*Sklep 002/2020: Občni zbor bo ob 17. uri v Rakovem Škocjanu po izpitih JZS 19. junija. 

 
Samo Milanič je govoril s Silvom Ramšak glede priznanj. Komisija se usklajuje in bodo poslali 

predsedstvu do petka, da potrdi predloge. Izvedena bo dopisna seja za predsedstvo, da potrdi. 

Ad. 6 

Predsednik: 

/ 

 

Tajnik: 

Sproti opravlja delo. 

 

Strokovna sodelavka: 

/ 

 

Blagajnik: 

Podal poročilo, 29.546,25 € stanje na računu, plačani računi, zavarovanje jamarjev, IZRK je plačal drugi 
račun. Za dobrih 71.000 € je dal zahtevek na Upravo, izplačano bo po 20. juniju. 
 
Kataster: 

Ni nič novega, spletni kataster se posodablja, Angleži so v Paradani lidarsko snemali vhodno dvorano 

in Veliko ledeno skenirali in fotografirali. Erker Marko pove, da je v Paradani vaba za jamske živali, 

prijavo bo dal Marko Erker na Policijo. 

JRS: 

Aktivnosti JRS v maju 2021: 
- Vaje in kondiciranja v RC LJ, VE, NM in KR. 

 
Intervencija – dogovorjena: 

- Iskanje pogrešanega psa – RC Po 
 
Servisne vožnje vozil. Gospodar je prevzemal opremo in zadolžil nekaj novih reševalcev. 
 



Varstvo jam: 

Ukvarjali so se z razstavo, ki je bila v četrtek na gozdarskem inštitutu Slovenije. Na razstavi je bilo 40 

ljudi. Razstava bo na ogled do septembra. Imel je predavanje o onesnaženosti jam 6. maja, prisotnih 

60 učiteljev. 

 

Izobraževalna služba: 

Klemen poroča, da smo imeli v maju srečanje/zbor inštruktorjev, delovna tema tovariška pomoč. Bilo 
nas je 15, potekalo v dobrem duhu. 19. junij bodo izpiti, še ni nobenega prijavljenega. Ideje za naprej 
so. 
 
Varnostno tehnična služba: 

Ta mesec je imel 2 aktivnosti. Na srečanje inštruktorjev, kjer je prikazal par naprednih tehnik, ki jih do 

zdaj nismo uporabljali, druga je bila pa anonimna prijava; evalviranje pritožbe, ki jih je strnil v 

dokument in jih poslal nadzornemu odboru. 

Služba za jamsko in tehnično potapljanje: 

/ 

 

Služba za šport: 

Ni poročila. 

 

Služba za jamski turizem: 

/ 

 

Člani predsedstva: 

Jamar 2020 gre v tisk, pride na občni zbor JZS, Jamar 2021 se ureja. 

Ad. 7 

Priprava poročila za OZ gre h koncu, drugače ni nič posebnega. 
 
Ad. 8 

Samo Milanič je potrjen za vodjo komisije za priznanja namesto Silva. 

Debata o mailih, arnes in yahoo, smo tam, kjer smo bili že tri leta nazaj, ko smo bili 2 leti nazaj, odločili 

smo se, da se s tem ne bomo ukvarjali, rešitev je v dragi domeni … 

Arhiv stare spletne strani JZS naj bi po sklepu občnega zbora shranili, Marko Zakrajšek pojasni, da je 

vse, kar je bilo na stari stari strani tudi na novi strani. Predsednik predlaga, naj se da zadeva na en 

ključek in je. Marko Erker lahko pa tudi na katastru vrže na disk. Marko E. bo to razjasnil s Simonom. 

Seja je bila zaključena ob 19:40. 

 

*ŠTETJE SKLEPOV SE Z ZAPISNIKOM 12. SEJE (31.05.2021) PONASTAVI NA NIČ (000)! 

 

 

Zapisal:          Uredil: 

Damijan Šinigoj         Marko Zakrajšek 

II. podpredsednik JZS        Tajnik JZS 


