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Št. zapisnika: 23/2016 

Ljubljana, 29. 2. 2016 

Zapisnik 23. redne seje predsedstva JZS 

 

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

 

Prisotni 

Robert Anžič, Marko Erker, Maks Merela, Matej Mihailovski, Aleš Stražar, Bernard Štiglic, Jure 

Tičar, Iztok Trček, Marko Zakrajšek, Walter Zakrajšek, Zdenka Žitko 

Nadzorni odbor: Miha Čekada, Jože Gešelj, Jurij Hajna 

Gost: Aleš Lajovic 

 

Dnevni red 

1. Sprejem dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 22. seje predsedstva 
3. Poročila in realizacija sklepov 

3.1. Predsednik (pošta, občni zbor) 
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. Člani predsedstva 

4. Nadzorni odbor 
5. Razno 
 

Ad. 1 

Dnevni red je potrjen. 

 

Ad. 2 

Sklep 94/2016: Predsedstvo sprejema zapisnik 22. seje. 

 

Ad. 3 

Pregledali smo status sklepov. 

Alarm za prostore Katastra in JRS je na čakanju, da se odločimo glede ponudnika telefonije. 

 

Predsednik: 

Predsednik je pregledal prispelo pošto. 
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Bil je na sestanku z DZRJL glede pogodbe z IZRK za oddajo zapisnikov. Pregledali so nekih 15 

nejasnosti, ki jih mora DZRJL rešiti sama. Nekaj je sicer zanimivih oz. upravičenih, a v splošnem je 

pogodba sprejemljiva. 

DZRJL vabi na podelitev 11. nagrade Viljema Puticka. 

Tožba članice JRS – nekaj članov JRS in predsedstva je odgovor na tožbo že pregledalo in podalo 

komentarje. Odvetniška družba že polno sodeluje z JZS. Paziti je potrebno, da ne zamudimo katerega 

od rokov. 

Iz ŠJKP Topolšica sporočajo, da je za OZ vse pripravljeno, le z gostincem se mora predsednik JZS še 

enkrat pogovoriti. 

Tiskana poročila je do petka 4. 3. 2016 potrebno poslati tajnici JZS. Ta jih zbere, administrator spletne 

strani pa jih objavi na spletu. 

Obravnavali smo dnevni red OZ 2016. Predlogi dnevnega reda smo dodali nekaj točk: volitve, poročilo 

in preoblikovanje komisije za jamsko in tehnično potapljanje v stalno strokovno službo. 

 

Tajnica: 

Do občnega zbora bi želela pošto prejemati na domači naslov, da bo delo potekalo hitreje. 

 

Blagajnik: 

Stanje na računu je 50.340,75 €. Zadnji večji plačan račun je bil za nadstrešek RC Sežana. 

Za vse službe je potrebno pisat tudi račune, kar pomeni večjo obremenitev računovodskega servisa. 

Stroške servisa se bo zato pisalo tudi na ostale strokovne službe JZS, ne le na JRS. 

 

Kataster: 

Redno delo. Vodji izobraževalne službe je posredoval število tipov oddanih zapisnikov kandidatov za 

inštruktorje. 

 

JRS: 

Predsedstvo JZS se je seznanilo z odstopom člana JRS iz JRS. 

Potrjevanje statusov za vodje skupin in inštruktorjev je bilo izpeljano. Ekipa prve pomoči pridno 

trenira. Po dveh letih smo zopet izpeljali zimsko usposabljanje/kondiciranje. 

Nadstrešek za novo skladišče JRS je postavljen. 

 

Varstvo jam: 

Nadaljeval je sestanek na ZVN. Nadaljeval je na jamarski listi začeto debato o zasutju jame, podal je 

prijavo na ZVN Nova gorica, ta pa je prijavo posredoval na pristojni inšpektorat. 

 

Izobraževalna služba: 

Vodja službe je predčasno zapustil sejo in ni podal poročila. 

Pojavila so se vprašanja kdo je upravičen do povračila stroškov na izpitih, ker nekateri na seznamu za 

povračila stroškov za zadnji izpitni rok niso inštruktorji JZS. 

 

Tehnična komisija: 

Ni poročila. 

 

Komisija za jamsko potapljanje: 



Morda bi veljalo razmisliti o tem, da bi se ločilo potapljanje, kjer potapljač vode ne zapusti, in tako, 

kjer se dejansko tudi jamari. 

 

Materialne evidence: 

Inventura 2014 je usklajena, za 2015 se trenutno usklajuje JRS. 

 

Ad. 4 

Zadnji čas je za prijavo na letošnji kongres Euro speleo 2016 v Veliki Britaniji. 

 

Ad. 5 

Kandidature za funkcije v JZS se počasi zapirajo. 

Sledil je pogovor o plačanem administratorju in njegovih nalogah. Tudi razporeditev dela med člane 

predsedstva bi morala biti malenkost drugačna. Nekdo mora biti zadolžen za kontakt z URSZR, nekdo 

z banko, nekdo z društvi z namenom, da se razbremeni predsednika JZS. 

 

Seja je bila zaključena ob 21:00. 

 

Zapisal: Marko Erker 


