JAMARSKA ZVEZA SLOVENIJE

Šešče, 26. 02. 2013

KOMISIJA ZA PRIZNANJA

Zapisnik 7. seje komisije za priznanja
Seja je potekala po elektronski poti med 16.02. in 26. 02. 2013
Svoje mnenje o predlogih so podali poleg predsednika 3 člani komisije: Irena Stražar, Franci Arh in
Mitja Maružin.
Svojega mnenja glede predlogov pa iz načelnih razlogov ( mnenje o pristojnostih zadnje imenovane
komisije – medtem menjava članov predsedstva) ni podala Rosana Rijavec.
Komisija je prejela:
1 predlog za Plaketo z zlatim znakom
6 predlogov za Zlati znak
6 predlogov za srebrni znak
14 predlogov za bronasti znak
19 predlogov za priznanja JZS
Sklepi komisije:
1. predlog za Plaketo z zlatim znakom se zavrne ker podelitev ni bila razpisana ( plaketa se
podeljuje na 2 leti )
2. pri dveh predlogih za zlati znak za dve osebi iz istega društva, se po en predlog prenese v
predlog JZS. Obe društvi do sedaj predlogov za priznanja nista predlagali ali jih prejeli, tako
da ne presegata kvote 1 zlatega znaka na 5 let.
3. Komisija izjemoma podeljuje 6 zlatih znakov JZS
4. 1 predlog za bronasti znak se zavrne, ker je predlagani bronasti znak že prejel, za srebrnega
pa je razlika v letih manjša od 5 let. Ker je eno od društev predlagalo 2 bronasti priznanji se
en predlog prenese v kvoto JZS. Tudi pri tem društvu velja da s tem ne presega kvote po
številu priznaj v določenem obdobju – 1 bronasto priznanje na leto.
5. 1 predlog za priznanje se preoblikuje v predlog za bronasti znak, saj je oseba priznanje že
prejela
6. Komisija k prejetim predlogom za priznanja dodaja, kot običajno, predlog za podelitev
priznanja organizatorjem tokratne svečane seje predsedstva in občnega zbora JZS, ki pa
komisiji še ni znan.
Predlog sklepa JZS:
Jamarska zveza Slovenije bo na svečani seji predsedstva podelila:
6 zlatih znakov JZS
6 srebrnih znakov JZS

14 bronastih znakov JZS
19 priznanj JZS
Predsednik:
Silvo Ramšak

