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Št. zapisnika: 27/2017
Ljubljana, 26. 2. 2018

Zapisnik 27. redne seje predsedstva JZS

Seja se je začela ob 18:15 v prostorih Katastra jam.

Prisotni
Robert Anžič, Igor Benko, Marko Erker, Bojan Jereb, Aleš Lajovic, Maks Merela, Maks Petrič,

Bernard Štiglic, Jure Tičar, Marko Zakrajšek, Walter Zakrajšek, Zdenka Žitko
Nadzorni odbor: Miha Čekada, Robert Rehar
Gostje: Klemen Mihalič, Damijan Šinigoj

Dnevni red
1. Sprejem dnevnega reda
2. Predstavitev priročnika prve pomoči
3. Potrditev zapisnika 26. seje predsedstva
4. Volilni občni zbor
5. Poročila in realizacija sklepov

5.1. Predsednik
5.2. Poročilo tajnice/pregled pošte
5.3. Poročilo blagajnika
5.4. Poročila vodje katastra
5.5. Poročila vodje JRS
5.6. Poročilo službe za varstvo jam
5.7. Poročilo službe za izobraževanje
5.8. Poročilo tehnične komisije
5.9. Služba za jamsko in tehnično potapljanje
5.10.Člani predsedstva

6. Nadzorni odbor
7. Razno
8. Sprejem zapisnika 27. seje predsedstva

Ad. 1
Popravljen dnevni red je potrjen.

Ad. 2
Zapisnik 26. seje je soglasno sprejet.

Sklep 69/2018: Predsedstvo sprejema zapisnik 26. seje.

Ad. 3
Klemen Mihalič je prišel predstavit priročnik za prvo pomoč, ki so ga pripravili v zadnjem letu.
Predsedstvo se strinja, da se priročnik čim prej natisne.

Sklep 70/2018: Za izdajo priročnika o prvi pomoči se nameni do 1.500 €.

http://www.jamarska-zveza.si/
mailto:predsedstvo@jamarska-zveza.si


Ad. 4
Poročila  vodij  skoraj  vseh  služb  so  že  prejeta.  Predsednik  bo  do  petka  sklical  občni  zbor  JZS.
Predsednica kandidaturne komisije bo v soboto objavila prejete kandidature.

Ad. 5
Predsednik:
Inšpektor je podal negativno mnenje za postavitev bivaka na Rombonu, ker se mu je zdel premajhen.
Robert  Rehar  bo  z  arhitekti uredil  popravke.  Ko  sneg  skopni,  bodo  obiskali  predvideno  mesto
postavitve.

Tajnica:
Poslala je vabila na slavnostno sejo predsedstva.

Blagajnik:
Stanje: 3.484,10 €
Pripravlja poročila za URSZR in JZS za leto 2017.

Kataster:
Trenutno izvajamo vrednotenje za leto 2017. Privoščili bi si ABBYY FineReader za obdelavo skeniranih
zapisnikov, za 300 €.

JRS:
V  februarju  so  bile  aktivnosti:  potrjevanje  statusa  vodij  ekip  in  inštruktorjev,  reševalna  vaja  in
usposabljanje na Kaninu, par tečajev za odnose z javnostjo, ogled delovišča ekipe za širjenje ožin.
Pogodba za 2018 je podpisana, zahtevek za prvi obrok izplačila je tudi že oddan.
Sredstva za CSAR čakajo na Upravi,  da nam pripravijo še dodatno dokumentacijo. Pripravili  bomo
predstavitev CSAR-ja.

Varstvo jam:
Nadaljeval je s pregledom zapisnikov. Pripravil je predstavitev za EuroSpeleo 2018. Je v dogovorih za
projekt Life.

Izobraževalna služba:
Za tečaj za inštruktorje se dogovarja z jamarji iz Bosne in Hercegovine. Za tečaj v Nemčiji se ni prijavil
še nihče.

Varnostno tehnična služba:
Ni poročila.

Služba za jamsko in tehnično potapljanje:
Vaja v Sloveniji je zaradi slabših razmer odpadla, bili pa so na vaji v Srbiji. V svojih vrstah so začeli
usposabljati zdravnika.

Člani predsedstva:



Ni bilo pripomb.

Ad. 6
Predsednik nadzornega odbora se je pogovoril z računovodkinjo. Ni imela omembe vrednih pripomb.

Ad. 7
Dokumentacija za organizacijo v javnem interesu na področja znanstvenoraziskovalne dejavnosti je
pripravljena, ni pa še oddana.

Ad. 8
Zapisnik 27. seje je soglasno sprejet.

Sklep 71/2018: Predsedstvo sprejema zapisnik 27. seje.

Seja je bila zaključena ob 20:55.

Zapisal: Marko Erker
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