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Št. zapisnika: 12/2017
Ljubljana, 27. 2. 2017

Zapisnik 12. redne seje predsedstva JZS

Seja se je začela ob 18:20 v prostorih Katastra jam.

Prisotni
Robert Anžič, Igor Benko, Marko Erker, Maks Merela, Maks Petrič, Bernard Štiglic, Jure Tičar,

Marko Zakrajšek, Walter Zakrajšek, Zdenka Žitko
Ob 18:55 je prišel Aleš Lajovic.
Nadzorni odbor: Miha Čekada, Robert Rehar
Gostje: 

Dnevni red
1. Sprejem dnevnega reda
2. Potrditev zapisnikov 10. in 11. seje predsedstva
3. Občni zbor – organizacija in realizacija

4. Poročila in realizacija sklepov
4.1. Predsednik
4.2. Poročilo tajnice/pregled pošte
4.3. Poročilo blagajnika
4.4. Poročila vodje katastra
4.5. Poročila vodje JRS
4.6. Poročilo službe za varstvo jam
4.7. Poročilo službe za izobraževanje
4.8. Poročilo tehnične komisije
4.9. Služba za jamsko in tehnično potapljanje
4.10.Člani predsedstva

5. Nadzorni odbor
6. Razno

Ad. 1
Dnevni red je potrjen.

Ad. 2
Zapisnika sej sta soglasno sprejeta.

Sklep 40/2017: Predsedstvo sprejema zapisnika 10. in 11. seje.

Ad. 3
Predlog za delovno predsedstvo OZ: predsednik Miha Čekada, zapisnikar Marko Erker,  član Janko
Štampar.
Vabila je potrebno poslati  na URSZR (Darko But, Janez Melanšek, Hudohmet), ARSO (Joško Knez),
IZRK, ZRC SAZU, ZVN, TNP.

http://www.jamarska-zveza.si/
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Vabila za društva je potrebno poslati do petka. Osnovno vabilo se pošlje po navadni pošti, priloge po
elektronski.

1. Imenovanje organov občnega zbora
2. Sprejem dnevnega reda
3. Tožba članice JRS
4. Poročila:
- predsednik
- JRS
- Kataster
- izobraževalna služba
- varstvo jam
- varnostno-tehnična služba
- služba za jamsko in tehnično potapljanje
- tajnik
- blagajnik
- uredništvo Jamarja
- uredništvo Naših jam
- knjižnica
- inventurna komisija
- komisija za priznanja
- upravnik spletne strani
- nadzorni odbor
5. Razprava o poročilih in glasovanje
6. Predstavitev zaključnega računa, razprava in glasovanje
7. Zavarovanje
8. Mednarodna zveza jamskih potapljačev
9. Načrt dela za 2017
10. Služba za šport
11. Razno

Sklep 41/2017: Za potrebe občnega zbora se nameni do 2.000,00 €.

Na svečanem delu bo podelitev priznanj JZS in kulturni program. Začetek svečanega dela bo ob 10:00,
občni zbor se bo začel ob 14:00.

V poročilu blagajnika naj bodo le prihodki, stroški in razlika, razporejena po službah.

Manjkajo še poročila predsednika, tajnice, blagajnika, varnostno-tehnične službe, službe za jamsko in
tehnično potapljanje, uredništva revije Jamar, inventurne komisije, komisije za priznanja, upravnika
spletne strani. Najkasneje v četrtek zvečer tajnica zbere poročila v obliki .doc(x), Marko Zakrajšek pa
bo poročila pripravil za objavo na spletni strani.

Ad. 4
Predsednik:



Vsaj  5  let  članarine  niso  plačala  društva:  KD  Anthron,  JD  Karantanija  Lozice,  JD  Karlovica,  JS  PD
Medvode.

Sklep 42/2017: Društva Krasoslovno društvo Anthron, JD Karantanija Lozice, JD Karlovica in JS PD
Medvode se črta iz JZS na podlagi 1. odstavka 20. člena statuta JZS (neplačana članarina).

Tajnica bo o tem pisno obvestila črtana in po e-pošti tudi vsa ostala društva.

Nova administratorka je nekoliko nerodno začela sodelovanje z nami, nato pa se je odločila, da z
nami ne bo sodelovala. Iščemo drugo za to pozicijo primerno osebo.

Odvetnik članice JRS, ki nas toži, je grobo prekršil molčečnost glede mediacije. Mediatorka je zato
prekinila mediacijo. JZS čaka na nadaljnja navodila.

Tajnica:
Kakšne nove priporočene pošte ni.

Blagajnik:
Brez posebnosti.

Kataster:
Za nazaj smo počistili, ostaja sprotno delo in določene želje od prej.

JRS:
Potrjevanje statusa je zaključeno, prav tako Modul A in zimsko kondiciranje. Inventura še poteka;
manjka še v Postojni in Tolminu. Vodja je bil na sestanku na Upravi za zaščito in reševanje. Zanimivo
bi bilo tudi kakšno izobraževanje za reševanje iz zaprtih prostorov.
Na isti  dan kot OZ JZS dobi enota Cave SAR obisk z Evropskega nivoja. Potreben bo ta sestanek,
kasneje  štabna vaja in  na  koncu še certifikacijska  vaja,  ki  je  načrtovana za 12.  – 15.  10.  2017 v
Bolgariji.
Zanimiva bi bila prijava na projekt Interreg, a je stvar prevelika za nas same.

Varstvo jam:
Pripravil je poročilo za MOP. Odločil se je kaj bo iskal po katastru.

Izobraževalna služba:
Vodja službe ni bil prisoten.

Varnostno tehnična služba:
Sodeloval je z JRS. Glede testiranja rabljenih popkovin je napisal tudi članek za Jamarja.

Služba za jamsko in tehnično potapljanje:
Vodja službe se je še naprej pogovarjal o ustanovitvi mednarodne zveze jamskih potapljačev.

Lektoriranje Jamarja je končano, prelom bo delan v kratkem. Vse po planu.



Ad. 5
NO je bil v kontaktu z računovodkinjo. Imela je nekaj pripomb. Predlagala je, da se JZS vpiše med
prostovoljske organizacije. Blagajnik bo stopil z njo v kontakt in se pozanimal kaj za to potrebujemo.

Ad. 6
Ni bilo razprave.

Seja je bila zaključena ob 21:05.

Zapisal: Marko Erker
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