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Št. zapisnika: 7/2016
Ljubljana, 7. 11. 2016
Zapisnik 7. redne seje predsedstva JZS
Seja se je začela ob 18:25 v prostorih Katastra jam.
Prisotni
Robert Anžič, Igor Benko, Marko Erker, Aleš Lajovic, Matej Mihailovski, Robert Miklavčič,
Maks Petrič, Miha Staut, Bernard Štiglic, Jure Tičar, Walter Zakrajšek
Nadzorni odbor: Miha Čekada, Robert Rehar
Dnevni red
1. Sprejem dnevnega reda
2. Potrditev zapisnikov 4., 5. in 6. seje predsedstva
3. Poročila in realizacija sklepov
3.1. Predsednik
3.2. Poročilo tajnice/pregled pošte
3.3. Poročilo blagajnika
3.4. Poročila vodje katastra
3.5. Poročila vodje JRS
3.6. Poročilo službe za varstvo jam
3.7. Poročilo službe za izobraževanje
3.8. Poročilo tehnične komisije
3.9. Služba za jamsko in tehnično potapljanje
3.10.Člani predsedstva
4. Nadzorni odbor
5. Razno
Ad. 1
Dnevni red je potrjen.
Ad. 2
Sklep 28/2016: Predsedstvo sprejema zapisnike 4., 5. in 6. seje.
Ad. 3
Predsednik:
Pregledali smo nerealizirane sklepe.
Igor Benko in Miha Čekada se bosta za začetek dobila in se pogovorila o določenih detajlih sprememb
ZVPJ. Ostali se predvidoma dobimo konec meseca (28. ali 29. 11.).

JZS je predlagala svojega kandidata za plaketo Državnega sveta za najzaslužnejšega društvenega
delavca - prostovoljca– blagajnika Bernarda Štiglica. Izvedeli smo, da je v igri še en jamar – Leon
Drame. Maks Merela bo izpolnil prijavo.
Sklep 29/2016: Jamarska zveza Slovenije za kandidata za plaketo Državnega sveta predlaga Bernarda
Štiglica.
Zadnjih nekaj mesecev ni nobene novice v zvezi s tožbo članice JRS.
Ključ skladišča JRS bo poleg gospodarja JRS odslej imel tudi Matej Mihailovski, ker stanuje v bližini.
Tajnica:
Poslala je nekaj literature za knjižnico.
Blagajnik:
Stanje: 68.476,51 €.
Kataster:
Še vedno se vlaga zapisnike prejšnjega leta. Sicer delo poteka brez posebnosti.
JRS:
Letos smo nekoliko privarčevali na investicijskem transferju in bomo zato prosili za prenos na tekoči
transfer.
Izvaja se vrednotenje meril JRS.
Člani JRS so sodelovali na vaji Potres 2016.
Varstvo jam:
Od zadnje seje ni novic. Za naslednjega Jamarja se bo pripravilo članek o lovljenju jamskih živali.
Vodja bo poskusil pripraviti neko verzijo priporočenega cenika za čiščenje jam.
Izobraževalna služba:
Brez poročila.
Varnostno tehnična služba:
Vodja se bo lotil testiranja, ki si ga je zadal v Franciji.
Za zainteresirano javnosti bo pripravil dan testiranja opreme. Anthron bo dal na voljo prostore in
opremo, vodja službe bo na jamarsko listo poslal vabilo, ostalo organizacijo pa bo prevzel kdo drug.
Služba za jamsko in tehnično potapljanje:
Slovenski potapljači trenutno največ delajo po tujini (države Balkana).
Robert Rehar se je glede jamarskega bivaka za raziskovanje na Rombonu pogovarjal z referentko na
ministrstvu. S predstavniki TNP se dobijo še ta petek.
Ad. 4

Predloge glave za JZS in JRS pripravi Marko E.
V nogi mora biti poimensko naveden še predsednik in pri JRS tudi vodja JRS.
Ad. 5
Predsednik je našel zainteresirano administratorko. Komisija se bo z njo sestala v bližnji prihodnosti.
Nekaj pripomb na Zakon o vožnji v naravnem okolju imajo menda še kolesarji in motoristi, pri nas pa
ni novic.
Predsednik bo pripravil vzorec ploščice za označevanje jam.
V pripravi je komisija za šport, predsednik bi si želel pa, da bi to bila služba JZS.
14. 11. bo Zdenka Žitko organizirala komemoracijo ob obletnici smrti člana JRS, Bonnija. Sodelovali
bomo tudi člani predsedstva in vodstva JRS.
Člana predsedstva sta tudi uredila telefonsko napeljavo na vhodu v kataster.
Seja je bila zaključena ob 20:25.
Zapisal: Marko Erker

