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Št. zapisnika: 6/2016 

Ljubljana, 24. 10. 2016 

Zapisnik 6. redne seje predsedstva JZS 

 

Seja se je začela ob 18:50 v prostorih Katastra jam. 

 

Prisotni 

Igor Benko, Marko Erker, Aleš Lajovic, Maks Merela, Matej Mihailovski, Miha Staut, Marko 

Zakrajšek 

Nadzorni odbor: Miha Čekada, Robert Rehar 

 

Dnevni red 

1. Sprejem dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnikov 4. in 5. seje predsedstva 
3. Poročila in realizacija sklepov 

3.1. Predsednik 
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. Služba za jamsko in tehnično potapljanje 
3.10. Člani predsedstva 

4. Nadzorni odbor 
5. Razno 
 

Ad. 1 

Predsedstvo ob času začetka seje z več kot polurno zamudo ni bilo sklepčno, tako da tudi dnevnega 

reda nismo sprejemali. 

 

Ad. 2 

O zapisnikih zaradi nesklepčnosti nismo sklepali. 

 

Ad. 3 

Predsednik: 

Zapisnikar bo administratorju spletne strani za objavo poslal končno verzijo zapisnika s srečanja 

predstavnikov jamarskih društev. 

 

Tajnica: 

Ni bila prisotna. 

 

Commented [ME1]: 3. se ni dopolnjen in zato se nismo sklepali 
o njem 
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Blagajnik: 

Ni bil prisoten. 

 

Kataster: 

Skoraj vsi računi za vrednotenje so že prispeli in so plačani. 

 

JRS: 

Ena intervencija se je zgodila v času od zadnje seje. Bilo je nekaj vaj in kondiciranj pri nas in v tujini 

(Voda 2016, kondiciranje in mednarodna vaja v Pološki jami). Ekipe JRS so bile v Romuniji, Italiji in 

Franciji. Posamezniki so bili na izobraževanjih na Igu.  

 

Varstvo jam: 

Poročilo smo prejeli po e-pošti, a ni bilo obravnavano: 

11. 10. sem se udeležil ponovnega sestanka na SVJ, kjer je bila opravljena evalvacija trenutnega dela 

na področju nelegalnega izlova hroščev iz slovenskih jam. Zapisnik sestanka še ni v končni obliki, zato 

vam ga ne morem posredovati, lahko pa podam nekaj sklepov/zapisov, ki so vezani na SVJ oz. JZS 

 

1) JZS je posredovala podatke o nelegalnih vabah 

2) JZS je predstavila problematiko preko dopisnih list 

3) JZS je opozorila na pomanjkljivo obveščanje o aktivnostih na tem področju... v bodoče 

obljuba da bomo pogosteje vključeni 

4) ZRSVN v sodelovanju z JZS pripravi članek o problematiki za revijo Jamar 

5) JZS sodeluje pri pripravi in ponatisu brošure "Živo jamsko bogastvo" 

 

Izobraževalna služba: 

Vodja službe ni bil prisoten. 

 

Varnostno tehnična služba: 

Brez posebnosti 

 

Služba za jamsko in tehnično potapljanje: 

Vodja službe ni bil prisoten. 

 

Ad. 4 

Organizacije sej zadnjih nekaj mesecev so porazne. Zopet je potrebno vzpostaviti red. Še naprej bo 

veljal 1. ponedeljek v mesecu, razen v naprej dogovorjenih izjem. To bo veljalo tudi brez posebnega 

vabila. Naslednja seja bo 7. 11. 2016. 

 

Ad. 5 

Prošnja JZS za postavitev bivaka v območju TNP na Rombonu je bila zavrnjena. Robert Rehar se bo 

neformalno pozanimal glede preostalih možnosti. 

 

Administratorja se bo zaposlilo za 10 ur/teden. Rok za zaposlitev si postavimo z novim letom. 

 

Seja je bila zaključena ob 21:30. 



 

Zapisal: Marko Erker 


