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Št. zapisnika: 02/22-24 

Ljubljana, 9. 5. 2022 

Zapisnik 2. redne seje predsedstva JZS 

 

Člani predsedstva: Robert Anžič, Igor Benko, Marko Erker, Aleš Lajovic, Maks Merela, Matej 

Mihailovski, Klemen Mihalič, Samo Milanič, Lea Pavrič, Maks Petrič, Damijan Potrpin, Miha Staut, 

Damijan Šinigoj, Bernard Štiglic, Jure Tičar, Marko Zakrajšek, Walter Zakrajšek 

 

Člani NO: Miha Čekada, Sašo Finžgar, Robert Rehar 

Prisotni na trenutni seji so podčrtani. 

 

Seja se je pričela ob 18:20. 

 

Dnevni red 

1. Sprejem dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 1. seje predsedstva 
3. JZS opravila in realizacija sklepov 
4. Poročila in realizacija sklepov 

4.1. Poročilo predsednika 
4.2. Poročilo tajnika 
4.3. Poročilo blagajnika 
4.4. Poročilo katastra 
4.5. Poročilo JRS 
4.6. Poročilo službe za varstvo jam 
4.7. Poročilo službe za izobraževanje 
4.8. Poročilo varnostno tehnične službe 
4.9. Poročilo službe za jamsko in tehnično potapljanje 
4.10. Poročilo službe za šport 
4.11. Poročilo službe za jamski turizem 
4.12. Poročila članov predsedstva 

5. Nadzorni odbor 
6. Razno 
 
Ad. 1 
Dnevni red je soglasno sprejet. 

 

Ad. 2 

Predsedstvo je soglasno potrdilo zapisnik 1. seje. 

 

Sklep 008/22-24: Predsedstvo sprejema zapisnik 1. seje. 

 



Ad. 3 

Dopolnili smo odgovor JD Rakek glede društvenega poročanja za MORS. V zvezi z ohranitvijo statusa v 

javnem interesu na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki so jamarskim društvom 

podeljena na podlagi zakona, zaenkrat ni potrebno podajati nobenih tovrstnih poročil. 

Maks Petrič že pripravlja odgovor BSU s povezavami na naše socialne medije. 

 

Sklep 009/22-24: Podpiramo Nadjo Zupan Hajno za predsednico UIS. 

 

Ad. 4 

Predsednik: 

Predsednik PD Bovec je podpisal pogodbo o najemu koče Petra Skalarja. V bližnji prihodnosti bosta z 

Damijanom Potrpinom opravila prevzem. 

Predsednik si želi plaketo z zlatim znakom Andreju Mihevcu predati čimprej, predvidoma 21. 5. 2022. 

To bosta opravila z Alešem Lajovicem. 

Nekaj stroškov JZS bi lahko pokrili iz sredstev JRS iz naslova vzdrževanja in nadgrajevanja podatkovne 

baze reševalcev. Sredstva za Kataster so morda pod vprašajem. 

22. 5. bo jamarska maša v Socerbu. 

 

Tajnik: 

Popravil dokument za USJD za tujce in ga poslal v pregled na MOP. Posodablja društvene podatke na 

spletu. Redno pobira JZS pošto. V preteklem mesecu je večina pošte bilo refundacij, reklam in časopisa. 

Račune je posredoval blagajniku, konec meseca pa računovodkinji. V mesecu maju je odsoten. 

Pobiranje pošte je organizirano. S predsednikom je v rednem kontaktu glede odprtih zadev. 

 

Blagajnik: 

Stanje: 6.076,71 € 

JK Kamnik je nakazal posojilo, za katerega so prosili pred dobrim mesecem. Intervencija na Migovcu 

nas je trenutno stala skoraj 4.000 €. Intenzivno se zbirajo predračuni za novo opremo JRS. Izstavil je 2. 

račun IZRK. 

Pripravil je preglednici s stanjema stroškovnih mest katastra in JRS za letošnje leto. Za naprej bi si to 

želeli še za ostala stroškovna mesta in še dejansko knjigovodsko stanje na teh kontih (torej ne npr. 0, 

če je izguba, ampak npr. -5.000). 

 

Kataster: 

V Spletni kataster JZS dodal množico fotografij vhodov v jame, posredovanih v zadnjih letih. Obeta se 

nam sestanek z IZRK, kjer bomo obravnavali redne teme. 

 

JRS: 

Začeli smo s Proteusom 2022 in opravili vajo v steni. Reševalci so lahko vadili vse manevre. Nabava 
opreme poteka brez zapletov. RC KR je v okolici Bleda iskal izgubljeno osebo. LandRoverja bo potrebno 
prodati, ker je nerentabilen. S sredstvi od prodaje bi si morda lahko privoščili 6-kolesnika ali goseničarja 
za slabše dostopne terene. Dogovorjen je tudi prevoz jamarjev iz JZS z žičnico na Kanin v času letošnjega 
jamarskega tabora. 
 



Varstvo jam: 

Preučuje nove "Smernice za varovanje jam in krasa", ki jih je na več kot 100 straneh zastavila 

Mednarodna speleološka zveza. 

Sašo Finžgar je omenil, da je bil članek o opazovanju jam, pri katerem je sodeloval, objavljen. 

 

Izobraževalna služba: 

Izpiti bodo čez manj kot mesec dni. Novost je možnost individualnega usposabljanja z inštruktorjem iz 

drugega društva pred izpiti. Nekoliko več pozornosti bo potrebno posvetiti izobraževanju samem. Po 

novem bo preverjanje znanja potekalo v digitalni obliki. 

 
Varnostno tehnična služba: 

Njegov najaktivnejši projekt je analiza abrazije različnih materialov. 

 

Služba za jamsko in tehnično potapljanje: 

Na reševanje na Madžarskem je dostavil našo podvodno vrtalko in kajle. 

 
Služba za šport: 

Člani kluba DZRJSR Domžale bodo preverili kaj se je dogajalo v zvezi s tekmovanjem, za katerega so 

dobili 100 m vrvi in zakaj jamarska društva niso dobila vabil, kar je bil obvezen pogoj JZS pri donaciji 

vrvi. 

Hvala JD Carnium za vabilo na tekmovanje v žimarjenju na Kokrški most. 

 

Služba za jamski turizem: 

Pravilnik o vodenju po neturističnih jamah bi bilo dobro počasi spraviti naprej. 

29. 6. – 4. 7. bo BSU kamp. ŠJKPT prosi za kombi JRS. V istem času je planirana aktivnost JRS in en kombi 

je že na izposoji, tako da je prošnja zavrnjena. 

 

Člani predsedstva: 

Aleš Lajovic predlaga Jureta Tičarja za nagrado Franceta Habeta, ki jo podeljuje komisija za varstvo 

krasa in jam pri UIS. Predsedstvo se s tem strinja. Damijan Šinigoj ga bo o tem obvestil. 

Trenutno je pri JZS skupinsko nezgodno zavarovanih 186 jamarjev. 

 
Ad. 5 

NO nas je seznanil z izvolitvijo Mihe Čekade kot predsednika NO. 

JD Sežana zahteva nekoliko drugačno letno poročilo (preglednejša tabela po stroškovnih mestih 

namesto besedila). Enostavno bo rešil blagajnik tako, da iz besedila pripravi tabelo. 

 

Pripombe so sicer podajali tudi sproti. 

 

Ad. 6 

Ni bilo razprave. 

 

Seja je bila zaključena ob 20:20. 

 

Zapisnikar: Marko Erker 


