JAMARSKA ZVEZA SLOVENIJE
Lepi pot 6
SI - 1000 Ljubljana

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

Št. zapisnika: 7/2021
Ljubljana, 04.1.2021
Zapisnik 7. (spletne) redne seje predsedstva JZS
4.1.2021 ob 18:00 s prenosom preko spletne kamere.
Prisotni:
Robert Anžič, Igor Benko, Marko Erker, Klemen Mihalič, Maks Merela, Damijan Šinigoj, Bernard
Štiglic, Jure Tičar, Miha Staut, Marko Zakrajšek, Walter Zakrajšek, Samo Milanič
Nadzorni odbor: Miha Čekada, Robert Rehar
Dnevni red
1. Sprejem dnevnega reda
2. Potrebni ukrepi za delovanje v času epidemije
3. Potrditev zapisnika 5. seje in 6. seje predsedstva
4. Poročila in realizacija sklepov
4.1. Poročilo predsednika
4.2. Poročilo tajnika
4.3. Poročilo strokovne sodelavke
4.4. Poročilo blagajnika
4.5. Poročilo katastra
4.6. Poročilo JRS
4.7. Poročilo službe za varstvo jam
4.8. Poročilo službe za izobraževanje
4.9. Poročilo varnostno tehnične službe
4.10. Poročilo službe za jamsko in tehnično potapljanje
4.11. Poročilo službe za šport
4.12. Poročilo službe za jamski turizem
4.13. Poročila članov predsedstva
5. Nadzorni odbor
6. Razno
Ad. 1
Dnevni red je potrjen.
Ad. 2
Potekala je debata o cepljenju. Predsednik predlaga, da se izdela spisek reševalcev zainteresiranih za
cepljenje. Na URSZR se napiše prošnja za predčasno cepljenje.
Ad. 3
Potrdita se zapisnika 5. in 6. seje predsedstva JZS

Ad. 4
Predsednik:
Predsednik je podal informacije o trenutnih aktivnostih okoli koče na Kaninu.
Tajnik:
Dvakrat tedensko pobira pošto v Ljubljani. Potrebno je narediti preusmeritev pošte od Zdenke.
Strokovna sodelavka:
Strokovne sodelavke ni bilo na seji.
Blagajnik:
Stanje je 10.644,51€, razpoložljivo stanje 25.644,51€. V decembru smo prejeli še zadnja nakazila
Ministrstva za obrambo in Geodetskega inštituta. V decembru so bili plačani vsi računi za vrednotenje
za leto 2019.
Kataster:
Končano 2.polletje. Prejeli eno pritožbo, ki se je rešena. Vodja Katastra razmišlja o organizaciji sestanka
na temo Katastra. Pogovorili bi se o točkovanju in o predlogu da bi vsako društvo imelo odgovornega
za pregled zapisnikov pred oddajo zapisnikov na kataster. Potekala je debata o trenutnem vrednotenju
in možnostih za spremembo le tega.
JRS:
Bili sta dve intervenciji. Ena konec leta 2020 in ena v začetku leta 2021. Bilo je govora še o izpolnjevanju
potnih nalogih vozila RC Tolmin in potnih nalogih vozil za leto 2021, ki se bodo skrbnikom vozil poslali
po pošti.

Varstvo jam:
Vodja je delal osnutek razpisa za leto krasa. Govora je bilo o razstavi jamarstva na Gozdarskem
inštitutu.
Izobraževalna služba:
V naslednjem tednu bo vodja podal datume aktivnosti izobraževalne službe za leto 2021.

Varnostno tehnična služba:
Simon Kurnik je dal nekaj idej o žičniškem reševanju, vodja meni, da bi te ideje enkrat skupaj
predebatirali. S skrbnikom jamarske dopisne liste rešuje problem objavljanja na dopisni listi.
Služba za jamsko in tehnično potapljanje:
Vodja je podal informacije o jami Šica. Potapljaška ekipa 5.1.2021 pelje nekaj nujne opreme v Petrinjo
na Hrvaško, ki je zelo poškodovana od potresa.
Služba za šport:
/
Služba za jamski turizem:
/
Člani predsedstva:
Staut Miha je vprašal kako je z izdajo revije Jamar. Urednik je povedal, da je vso gradivo pri Grdinu, ki
pa nima časa, ker ima trenutno drugo delo.
Ad. 5
Rehar je dal predlog, da se društvom pred sestankom na temo Katastra pošlje dopis v katerem bo
podrobneje razložena zgodovina trenutnega točkovanja.
Ad. 6
/

Seja je bila zaključena ob 19:57.

Zapisal:
Bernard Štiglic
blagajnik

