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Poročilo o delovanju Jamarske reševalne službe pri
Jamarski Zvezi Slovenije za leto 2015
Jamarska reševalna služba pri Jamarski zvezi Slovenije (JRS) je bila tudi v letu 2015
v skladu z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito,
reševanje in pomoč (Ur. l. RS, št. 92/2007 z dne 10. 10. 2007) kot služba državnega
pomena, organizirana za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči.
Zastavljeni letni načrt, po koledarju JRS, smo pričeli uresničevati s tehničnim zborom
vabljenih operativnih in neoperativnih reševalcev in vabljenimi gosti s strani URSZR in
JZS.
Tudi v letu 2015 so reševalci in reševalke JRS bili prisotni na Patruljnem teku na
Pokljuki. Tekmovali smo z eno žensko in dvema moškima ekipama. Ženska ekipa je
zasedla prvo mesto, prva moška ekipa pa tretja.
Nadaljevali smo z zimskim kondiciranjem RC Velenje in potrjevanje statusa Vodje
reševalne skupine in Inštruktor JRS.
V mesecu macu so potekale vaje v organizaciji reševalnih centrov in konec marca še
skupna vaja celotne JRS.
V zadnjem tednu marca smo na usposabljanju jamarsko reševalnih tehnik gostili ekipo
gasilcev – reševalcev (14 pripadnikov ISAR ekipe) iz Londona – Velika Britanija.
Nastanjeni smo bili v centru Sežana. Vadili smo v kamnolomu v bližini Sežane in
obiskali dve jami: Martinsko jamo in Sežansko jamo. Za zaključek smo v kamnolomu
izvedli tudi izvlek nosil, kjer so manevre izvajali gosti sami, inštruktorji JRS pa nadzirali.
Sam dogodek je bil tudi medijsko lepo pokrit.
V organizaciji DZRJ Simon Robič, pod vodstvom Aleša Stražarja in ob podpori URSZR
in JRS pri JZS je bil prvič izveden Tečaj reševalnih tehnik za ženske. Tečaja se je
udeležilo 17 deklet iz štirih držav (Slovenija, Nemčija, Iran in Bosne in Hercegovine).
V maju smo izvedli reševalno vajo v neznani jami. Ta jama je bila; 384 m globoko
Klomsko brezno. Kljub slabemu vremenu smo vajo izvedli iz globine 200 m. Zaključna
analiza je potrdila odločitev o izvedbi vaje, tudi ob takem deževnem vremenu, za
pravilno. Jame se obiskuje tudi v slabem vremenu, lahko se pa vreme med obiskom
jame tudi poslabša.
Reševalno vajo iz soteske smo izvedli v soteski Fratarica nad Logom pod Magartom.
Prvi dan so se reševalnim centrom iz Tolmina, Kranja in Ljubljane pridružili inštruktorji
iz Soteskarske Zveze Slovenije. Pod njihovim vodstvom smo izvedli izvlek nosil iz
spodnjega dela soteske in to s sledenjem soteski. Naslednji dan pa smo izvedli enako
vajo še za reševalne centre iz Velenja, Novega Mesta, Sežane in Postojne.
Polletni sestanek razširjenega vodstva JRS in registracijo vozil smo združili s prikazno
reševalno vajo za visoke goste v Hudi Luknji pri Velenju. Predstavitvi so
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prisostvovali: ministrica za obrambo Republike Slovenije gospa Andreja Katič,
Generalni direktor URSZR gospod Darko But, svetovalec za operativo na URSZR
gospod Janez Melanšek, predstavnik mestne občine Velenje gospod Andrej Rupreht
in župan občine Mislinja gospod Bojan Borovnik. Sam dogodek je bil medijsko
odmeven.
Vajo v Najdeni jami smo izvedli skupaj s potapljači iz lastnih vrst in Enote za tehnično
potapljanje. Poškodovanega smo reševali izza prvega sifona.
V začetku septembra smo izvedli mednarodno rešavalno vajo v Klemenškovem peklu.
S postavitvijo tabora in prihodom reševalcev (vsaj večine) smo pričeli že v petek
popoldan. Sama vaja se je pričela v soboto zjutraj in se do 22 ure zvečer tudi zaključila.
V nedeljo zjutraj smo tabor pospravili in do 11 ure tudi vsi odšli proti domu. Na vaji je
sodelovalo 65 jamarskih reševalcev iz Slovenije, Madžarske, Srbije, Bosne in
Hercegovine in Črne gore.
Na Rogli smo izvedli vajo reševanja iz žičniških naprav. Vadili smo vse načine dostopa
do sedeža in spuščanja reševancev na tla.
Novo ustanovljena ekipa Prve Pomoči redno vadi in se udeležuje treningov tudi drugih
ekip prve pomoči.
Reševalci potapljači za reševanje izza sifonov tudi redno vadijo in se udeležujejo
usposabljanj v Izobraževalnem Centru za Zaščito in Reševanje na Igu.
Za potrebe nemotenega delovanja Reševalnega Centra Sežana smo s strani URSZR
pridobili kontejner. Postavili smo ga na naprej dogovorjeno mesto z gasilsko reševalno
brigado Sežana in postavili tudi nadstrešek za intervencijsko vozilo.
V maju smo kupili novo intervencijsko vozilo za prevoz reševalcev za potrebe
Reševalnega Centra Velenje. Vozilo smo kupili iz namenskih sredstev pridobljenih s
strani MORS – URSZR in nekaj tudi z lastnimi sredstvi.
Pripadniki JRS so se in se še vedno aktivno vključujejo pri vodenju sprejemnega centra
za migrante v Dobovi.
Omenjeni so samo večji dogodki, ki so vključevali večje število pripadnikov JRS. Veliko
se je samostojno delalo po reševalnih centrih, sestanki, delo blagajnika, programerja
programa Rajč, itd....

Predstavitve JRS.
- Osnovna šola Cvetko Golar Škofja Loka
- Naloga dijakinj Srednje zdravstvene šole Celje
- Počitnice Biserov v Portorožu
- Čarobni dan v Arboretumu
- Dnevi varnosti v Avstriji – Bruckneudorf
- Otroški bazar Ljubljana
- Osnovna šola Postojna
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Intervencije.
V letu 2015 je JRS imela 7 intervencij, na katerih je sodelovalo vse skupaj 59
reševalcev, kateri so opravili skoraj 500 ur. Tri intervencije so bile jamsko reševanje,
tri iskalne in ena pomoč pri odstranjevanju NUS iz jame. JRS je bila tudi dvakrat v
pripravljenosti za reševanje iz soteske.
 Pomoč pri varovanju in čiščenju jame Mišnica – Dobrnič (NUS)
o Na predlog CZ ekipe za razminiranja in poziv URSZR smo pomagali pri
varovanju članov ekipe in pri čiščenju jame Mišnica. Odstraniti smo
pomagali 4 minometne mine in veliko nesnage iz ponorne jame. V jami
je še nekaj smeti.
 Intervencija - iskanje osebe v okolici Logatca
o JRS reševalci so se udeležili iskanja 2 dni pogrešanega voznika
tovornjaka. Skupaj z ekipo JD Logatec so preiskali 13 jamskih objektov
za Dolgo dolino, od tega 2 še ne registrirana. Iskane osebe v sklopu
iskalne akcije niso našli.
 Pregled terena za iskalno akcijo
o Pregledali smo teren za iskalno akcijo, ki je potekala naslednji dan.
Pregledali smo teren in s pomočjo domačina poiskali Pleško brezno ter
dobili ključ od zapornice za cesto v Ljubijskem grabnu. Teren je zelo
zahteven in brez te aktivnosti bi se naslednji dan preveč zamudili z
iskanjem jam.
 Intervencija iskalna akcija Bele vode
o Na področju Ljubijskega grabna in koroškega dela Smrekovca potekala
iskalna akcija pogrešanega Avstrijskega državljana. Na področju
Ljubijskega grabna smo iskali reševalci JRS in postaja Celje Gorske
reševalne zveze Slovenije. Največji poudarek te akcije je bil na pregledu
jam in tudi na podrobnem pregledu terena. Žal pogrešanega nismo našli.
 Intervencija - reševanje psa iz jame Gabrance pri Košani
o JRS reševalci so bili obveščeni o psu, ki se ga je slišalo iz jame
Gabranca. Na kraju dogodka so bili gasilci PGD Doljna Košana,
veterinar, lastnika psa in opazovalci. Aktivnost uspešno zaključena.
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Intervencija - reševanje potapljača v Planinski jami
o JRS je bila obveščena, da se je predvidoma okoli tretje ure popoldan v
Planski jami potopil jamski potapljač, ki se v dogovorjenem času ni vrnil
na površje. Po zbranih podatki je bilo v jami, na mestu, kjer je bil zadnje
opažen potapljač, še 6 oseb. V večernih je prišla iz jame vest, da je ravno
v času prihoda reševalcev, pogrešani potapljač izplaval iz sifona
nepoškodovan. Na reševalni intervenciji so poleg JRS sodelovali še;
ETP, URSZR, PGD Postojna in Planina, NMP Postojna ter PP Postojna.
Intervencija - Kačna jama
o JRS je bila v večernih urah obveščena o najdbi moškega trupla v Kačni
jami. Že med pripravami na intervencijo smo bili obveščeni, da gre za
našega reševalca. Izvlek nosil z umrlim je bil zaključen v jutranjih urah.
Sodelovali so tudi PGD Divača in gasilci poklicne brigade Sežana.

Aktivnosti.
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Naziv

Tip

Število
aktivnosti

Ure
udeležencev

A

meddruštvene

9

0

RO

reševanje - ostalo

1

49

DB

blagajna

5

58

D-RC

delo v RC

5

62

INV

inventura

3

64

D

poročila

10

73

IN

iskalna intervencija

3

92

D-web internet

8

112

Z

službe JZS

9

222

G

gospodar

49

257:15

P

potrjevanje statusa

2

305:30

R

reševanje iz jam

3

338:30

US

usposabljanje
specialnosti

6

344

S

sestanki

35

713:50

CZ

CZ

18

802:30

O

ostalo – JZS/JRS

35

1095:09

K

kondiciranje

18

1860

U

usposabljanja – poligon

12

2047:30

E

mednarodne aktivnosti

10

2323

V

vaje po RC

5

2794

UJ

usposabljanja v jami

6

3951

Izobraževanje.
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JRS je na osnovi letnega plana aktivnosti v letu 2015 organizirala tečaj in izpit za
naziv jamarski reševalec pripravnik ter jamarski reševalec, Proteus 2015. Izpit za
jamarskega reševalca pripravnika so uspešno opravili trije kandidati, izpit za
jamarskega reševalca je uspešno opravilo devet kandidatov, naziv vodja reševalne
skupine pa so pridobili trije jamarski reševalci.
Poleg rednega usposabljanja celotne JRS v stenah, jamah, soteskah in žičnicah se
je veliko delalo tudi po Reševalnih centrih, posamezni reševalci so sodelovali na
mednarodni vaji v Bosni, prav tako kot prejšnja leta smo tudi v letu 2015 uspešno
sodelovali na sedmem mednarodnem treningu jamarskega reševanja (CRT) v
organizaciji URSZR in pod okriljem združenje Disaster Preparedness and Prevention
Initiative (DPPI), gostila pa ga je Bosna.
Pripadniki JRS smo se udeležili tudi različnih tečajev in mednarodnih srečanj:
- 2 udeleženca tečaja Odnosi z javnostmi (osnovni)
- 4 udeleženci tečaja Odnosi z javnostmi III stopnja
- 2 udeleženca na Usposabljanju za ravnanje ob stresu
- 2 udeleženca na srečanju reševalcev v Švici in udeležbe članic ECRA-e
- 1 udeleženec na tečaju MBC
- 5 udeležencev na tečaju Vodenje intervencije - izobraževanje za vodjo
intervencije
- 2 udeleženca na ECRA - IX. srečanje jamarskih reševalnih služb
Skozi program usposabljanja je JRS v letu 2015 pridobila nova znanja:
3 vodje reševalnih skupin
9 jamarskih reševalcev
3 jamarske reševalce pripravnike

Mednarodno sodelovanje.
Walter Zakrajšek
Vodja JRS
+386 51 630 670
walter@kanina.si

JAMARSKA ZVEZA SLOVENIJE
JAMARSKA REŠEVALNA SLUŽBA
Lepi pot 6
SI - 1109 Ljubljana

 051 630 670
 E-mail: jrs@jamarska-zveza.si
http://www.jamarska-zveza.si

1. Delovanje JRS na mednarodnem področju
Kratek pregled sodelovanj:
V letu 2015 je JRS organizirala oz. sodelovala na več kot 20 aktivnostih in
spremljajočih dejavnostih z mednarodno udeležbo, vključujoč nekatere aktivnosti
priprave dokumentacije za le-te.
Najpomembnejše med njimi so:
Predavanje na temo SLO-HR v zvezi z mednarodnimi projekti
Rope Rescue Masterclass Training v Sežani
Srečanje reševalnih služb v Švici
Mednarodna reševalna vaja v BiH
Sodelovanje na tečaju MBC 13.1
Sestanek odbora ECRA in srečanje jamarskih reševalnih služb na
Madžarskem
Slovesni zaključek CRT za ženske v Rakovem škocjanu
Ekskurzije po 23. Krasoslovni šoli in proslavi ob 50-letnici UIS v Postojni
CRT 2015 v BiH
Predstavitev JRS na Dnevih varnosti v Avstriji
HERKULES - meddržavna vaja SLO in HR na Hrvaškem
Mednarodna jamarska reševalna vaja na italijanskem delu Kanina
Predstavitev JRS predstavnikom DPPI v Kranju
Mednarodna reševalna vaja v Klemenškovem peklu
Priprava dokumentacije za registracijo CSAR Slovenija
Udeležba na OZ Ponir v Banja Luki
Na predavanju v zvezi z mednarodnimi projekti je vodja uspešno zaključenega
projekta EU Proteus na povabilo URSZR predaval na temo priprave in izvedbe
projekta EU.
Na Rope Rescue Masterclass Training so inštruktorji JRS usposabljali pripadnike
ekipe ISAR iz Velike Britanije v uporabi vrvne tehnike, tovariški pomoči in reševalnih
manevrov pri reševanju iz jam.
Na srečanjih reševalnih služb v Švici in na Madžarskem so člani JRS predstavljali
delo JRS članom ostalih jamarskih reševalnih služb iz cele Evrope, večinoma
članicam ECRA-e.
Na vaji in CRT v BiH so se člani JRS srečali s člani HGSS, pa tudi s predstavniki
Albanije, BiH, Bolgarije, Črne gore, Hrvaške, Romunije, Srbije,... Na CRT v Sloveniji
so se predstavniki srečali med drugim tudi z udeleženkami iz Nemčije in Irana, na
proslavi UIS pa še iz večine jamarsko razvitih držav širom sveta.
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Uspešna registracija ekipe CSAR Slovenija lahko JRS utrdi med vodilnimi jamarskimi
reševalnimi ekipami v Evropi.
2. Vozila JRS
Z vozili JRS je bilo prevoženih 74971 km, od tega 3545 km za potrebe drušev.
Skupaj je bilo plačano za 7127,27 € goriva, od tega so društva za svoje vožnje
prispevala 212,99€.
Mednarodna enota.
Mednarodna enota za reševanje iz jam (CSAR Slovenia)
V letu 2015 je JRS sledila svoji viziji tudi na področju mednarodnega sodelovanja.
Pomemben segment mednarodnega sodelovanja je izkaz pripravljenosti in
prizadevanja JRS za poskus registracije mednarodne enote jamarskega reševanja. V
sodelovanju s sodelavci URSZR smo pripravili vrsto dokumentov potrebnih za
pričetek registracije t.i. Cave Search And Rescue Team (CSAR Slovenia). EU
mehanizem civilne zaščite poleg registracije t.i. Modulov omogoča tudi prostovoljni
nabor predhodno odrejenih odzivnih zmogljivosti. Po sedaj veljavnih predpisih je
registracija mednarodne enote jamarskega reševanja možna le znotraj slednjega
mehanizma. Za prijavo enote na Evropsko komisijo (EK) je potreben Sklep Vlade RS,
ki je v fazi pridobivanja. V začetku leta 2016 bo potrebno dodelati nekaj dokumentov
in v primeru pozitivnega odgovora Vlade RS vložiti prijavo na EK.
Odgovor vlade je pozitiven in dokumentacija se ureja za prijavo na evropsko
komisijo.
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Prispevke za poročilo napisali:
 Maks Merela, namestnik vodje JRS
 Marko Zakrajšek, vodja operative pri JRS
 Damijan Šinigoj, vodja izobraževanja pri JRS
 Marko Erker, stiki s tujimi reševalci in skrbnik programa Rajč
 Walter Zakrajšek, vodja JRS
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