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Poročilo Predsednika JZS za leto 2016
Kot predsednik Jamarske zveze Slovenije podajam poročilo o mojem delovanju v JZS za
obdobje prve polovice mandata in sicer od 19. 3. 2016 do konca leta 2016.
V vodstvu JZS nisem bil aktiven skoraj 19 let, zato sem najprej spoznaval in sprejemal
informacije o dosedanjem delovanju JZS. Ugotovil sem, da v 19-ih letih mojega ne delovanja
v JZS se ni veliko spremenilo. Velika sprememba je v izhajanju revije Jamar.
Prva naloga je bila razdelitev nalog članom predsedstva, za katere sem menil, da so nujne.
To so bile ureditev pošiljanja večjih računov preko elektronske pošte in ne po klasični pošti,
ker imamo s pošto še vedno velik problem. Montaža alarmnega sistema v prostorih JZS,
zamenjava dotrajanih štampiljk in nakup novejšega računalnika za potrebe katastra. Takoj
smo začeli z objavami sprejetih zapisnikov sej predsedstva na spletnih straneh JZS.
Na prvih sestankih predsedstva smo izglasovali prednostne naloge nadaljnjega razvoja JZS.
Na prvem mestu bo iskanje novih prostorov za potrebe JRS in JZS. Poiskati možnosti
ugodnega nezgodnega zavarovanja za jamarsko dejavnost. Iskanje možnosti prijav na
Evropske projekte in iskanje drugačnih financiranj JZS. Izdelava učinkovitega sistema varstva
jam in izdelava posebnega katastra onesnaženih jam. Te naloge smo tudi predstavili na
sestanku predsednikov društev in klubov članic JZS 1. 6. 2016.
Pridobili smo prostore za potrebe JRS v Novem mestu in Tolminu. Konec marca 2017 bomo
podpisali pogodbo za koriščenje prostorov v Bovcu za potrebe JZS in JRS. V zaključni fazi je
urejanje pridobitve dokumentacije za postavitev jamarskega bivaka na Rombonu.
Pridobili smo ugodno ponudbo zavarovalnice za nezgodno zavarovanje jamarske dejavnosti,
ki bo predstavljena na občnem zboru.
Direktor Direktorata za šport je dal navodila, kako vključimo hitrostno »žemarjenje« v
tekmovalne športe in s tem lahko pridobivamo sredstva iz Olimpijskega komiteja. Sredstva
lahko pridobijo tudi društva na občinski ravni na razpisih za šport.
Prijavili smo se na Evropski projekt INTERREG V-A Italija – Slovenija CANIN-KANIN. Vodilni
partner je občina Bovec. JRS je postala ustanovni član CSAR Cave Search and Rescue v
sistemu Evropske Civilne zaščite.
V dogovoru z ARSO izdelujemo osnutek sistema označevanja jam s finančno konstrukcijo.
Vodja komisije za varstvo jam bo delal doktorat na temo onesnažene jame v Sloveniji in s
tem bomo pridobili popis vseh onesnaženih jam.
Veliko energije smo porabili v aktivnostih odškodninske tožbe v zvezi z jamarsko nesrečo iz
leta 2012. Sodeloval sem v mediaciji s tožečo stranko, žal neuspešno. Imeli smo tudi več
sestankov z našo odvetnico in odvetniki Ministrstva za obrambo. Čakamo na obravnavo.
Delo vseh služb ocenjujem za zelo uspešno, vendar vsem zmanjkuje časa, saj smo poleg dela
v JZS še polno zaposleni. Zato bo potrebno nujno zaposliti eno osebo na JZS za
koordinacijska dela. Bili smo že tik pred zaposlitvijo za eno uro na dan, vendar je kandidatka
dobila polno zaposlitev in je odpovedala sodelovanje.

Igor Benko
Predsednik JZS
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Poročilo Katastra jam JZS za leto 2016
1. Aktivnosti
Kataster je v obdobju od 26. 2. 2016 do 17. 2. 2017 opravil preko 88 aktivnosti v skupnem
trajanju preko 420 ur. Glavne aktivnosti v tem obdobju so bile:
- uradne ure, vlaganje zapisnikov preteklega leta,
- predavanja,
- sodelovanje pri pripravi planinskih zemljevidov,
- 2-krat priprava nove baze jam za društva,
- izvedba vrednotenja zapisnikov leta 2015
- priprava strežnika s prosto dostopnimi zemljevidi
- delo na digitalnem katastru vodnih jam.
2. Oddaja zapisnikov
28 organizacij je v letu 2014 oddalo 2295 zapisnikov, od tega 465 A-zapisnikov (437 novih
jam). Po številu oddanih zapisnikov vodijo društva JK Novo mesto, JD Rakek in JK Železničar.
Društva zapisnike večinoma oddajajo sproti, nekaj več oddaje je bilo proti koncu leta.
Večinoma zapisnike oddajajo po e-pošti.
Na morebitne napake pri izpolnjevanju zapisnikov osebje Katastra avtorje opozarja že sproti,
tako da je zavrnitev s stani IZRK relativno malo. Zapisnikarji imajo veliko težav s pretvorbo in
zapisom koordinat ter (ne)zaokroževanjem dolžin jam. Veliko je neustrezno poimenovanih
jam. Predvsem opažamo slovnične in tipkarske napake pri imenih področij, narečno
poimenovanje ipd. Večino manjših popravkov opravita katastra JZS in IZRK.
Trenutno število registriranih jam (2016b) je 11.874, pričakuje se še registracija cca. 300
novih jam.
Društvo \ Tip zapisnika
JK Novo mesto
JD Rakek
JK Železničar
JD Gregor Žiberna Divača
DZRJ Kranj
JK Tirski zmaj
CGEB
JK Brežice
DZRJ Ribnica
JD Sežana
JD Logatec
Šaleški JK "Podlasica" Topolšica

A
129
149
37
15
27
15
26
3
3
9
9
8

B
C
25 270
23
2
47 65
9 56
21
2
1 31
10 22
5 32
1 49
2 17
2
6
1

D
E
3 134
1 151
4 38
16
29
15
26
4
3
10
1 11
8

F
154
4
55
25
24
16

G
59
2
2
15
10
15

H
5

7
4
11
7
10

4

4

4
8

3
1

I

5
12
20
6
4

Skupaj
779
332
253
148
133
99
84
63
60
49
43
36
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Društvo \ Tip zapisnika
JK Krka
JK Borovnica
Koroško-Šaleški JK Speleos - Siga
Velenje
IZRK ZRC SAZU
JD Carnium Kranj
JK Črni galeb Prebold
JS PD Tolmin
JD "Danilo Remškar" Ajdovščina
DZRJ Luka Čeč Postojna
Belokranjski JK Črnomelj
Jamarska reševalna služba
JD Dimnice Koper
JK Temnica
SCC Czestochowa Poljska
DZRJ Ljubljana
JD Gorenja vas
Skupaj

A
7
6
1

B
4
10
9

2
5
4
2
1
3
2
1

11
4
2
5
5
1

C

D
3

2

7
6
5
4

6
1

3
1
2
1
465 204 558

E

4
5
4
2
2
3
2
1

F
12
6
4

5
5
1

G

H
1

I
2

4
5

1
4

1

2
3
3
1

1
1

1
1
2

20 489

1

358 136

Tabela 1: Oddani zapisniki

Slika 1: Število sodelujočih društev po letih

59

6

Skupaj
36
32
24
23
20
20
16
11
10
8
4
4
3
2
2
1
2.295
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Slika 2: Število oddanih zapisnikov po letih
3. Vrednotenje 2015
Izvedli smo vrednotenje zapisnikov, oddanih v letu 2015. Društvom smo zopet namenili
12.500,00 €, delitev pa izvedli skladno z obstoječo formulo. Največ točk so dosegla društva
JK Novo mesto, DZRJ Kranj in JD Rakek. Vrednost točke je bila 1,67 €.
Društvo
JK Novo mesto
DZRJ Kranj
JD Rakek
JK Železničar
JD "Danilo Remškar" Ajdovščina
JK Brežice
JK Krka
JK Tirski zmaj
JD Gregor Žiberna Divača
JD Sežana
Belokranjski JK Črnomelj
DZRJ Ribnica
Šaleški JK "Podlasica" Topolšica
DZRJ SR Domžale
JD Logatec
JS PD Tolmin
Skupaj

Tabela2: Vrednotenje 2015

Točk
2.151,9
1620,3
658,3
610,5
592,5
404,5
327,6
287,6
246
197,8
192,1
84
63
38,2
21,5
2
7.497,8
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4. Projekti
V letu 2016 je kataster sodeloval pri pripravi planinskih kart.
Kataster je v sodelovanju s službo za jamsko in tehnično potapljanje pripravil digitalni
kataster vodnih jam.
Nekaj predlogov sem podal tudi glede postavitve novega enotnega katastra v BiH.
5. Finance
Kataster je društvom v letu 2016 namenil 12.500,00 € za redno sporočanje podatkov o
jamah. Dve društvi računa nista poslali. Več podatkov, vključno s prihodki in vsemi odhodki,
je na voljo v finančnem poročilu blagajnika JZS.
6. Redno delo
V okviru uradnih ur in izven tega časa smo v Katastru skrbeli za vsebinski pregled,
popravljanje in tiskanje prispelih zapisnikov, vodenje vpisne knjige, vlaganje zapisnikov
preteklega leta v ustrezne mape in druge sprotne obveznosti.
Pripravili smo dve predavanji:
- o Katastru/izpolnjevanju zapisnikov za jamarje
- o Katastru/izpolnjevanju zapisnikov za inštruktorje jamarstva
Na koncu bi se zahvalil vsem, ki so za delo v Katastru prispevali svoj dragoceni čas. Izpostavil
bi prispevka Borivoja Ladišića iz JK Novo mesto in Mihe Čekade iz JK Železničar, v zadnjem
času pa sta v veliko pomoč tudi Lea Pavrič iz ŠJKP Topolšica in Alenka Jelen iz JKČG Prebold.

Marko Erker
Vodja Katastra jam JZS
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Poročilo Jamarske reševalne službe pri JZS za leto 2016
Jamarska reševalna služba (JRS) pri Jamarski zvezi Slovenije je bila tudi v letu 2016 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.
1. JRS vaje in usposabljanja
Do konca leta 2016 je JRS izvedla vse načrtovane aktivnosti in k temu dodala še nekaj
aktivnosti izven načrta. Leto smo začeli s Tehničnim zborom na Igu (16. 1. datum prestavljen
zaradi patruljnega teka na Pokljuki), kjer smo udeležencem predstavili naše delo in tudi
uspehe v letu 2015 ter načrte dela za leto 2016. Na tehničnem zboru smo organizirali dve
delavnici: delo s programom Rajč, v katerega vpisujemo vse aktivnosti in potne naloge
JZS/JRS vozil ter delavnico osnov prve pomoči. V drugi polovici zbora smo konstruktivno in
brez olepševanja analizirali obe intervenciji (reševanje potapljača in izvlek trupla našega
člana iz Kačne jame). Na koncu se je izkazalo, da so take analize nujne in zelo dobro sprejete
med reševalci. V začetku februarja smo opravili skupno preverjanje znanja in potrjevanje
znanj za inštruktorje in vodje skupin. Po nekaj letih smo februarja izvedli zimsko
usposabljanje s helikoptersko pomočjo transporta reševalcev na Planino na Kalu nad
Tolminom. Vreme in snežni pogoji so bili odlični. Spust v Tolminske ravne je bil za nekatere
peš, za nekatere pa na smučeh. Analiza transporta s pomočjo helikopterja je pokazala na
manjše pomanjkljivosti, kar pa smo z dodatnim usposabljanjem (po dva predstavnika iz
vsakega centra) vadili v hangarju helikopterske brigade.
V mesecu marcu in aprilu smo pričeli s Treningi reševalnih tehnik v steni ali jami po
reševalnih centrih JRS (RC JRS). Nadaljevali smo prakso iz leta 2014, da reševalci znotraj RC
JRS pred prvim skupnim srečanjem trenirajo reševalne tehnike. Zadeva se je izkazala za zelo
uspešno. Reševalci RC Kranj in RC Velenje so imeli vajo v Medvedovi konti (zelo zimski
dostop), RC Novo Mesto v Kanteč skedenju, RC Ljubljana pa v Kačni jami. RC Sežana, RC
Postojna in RC Tolmin so organizirali skupno vajo v jami Bela griža 1, ki pa smo jo spremenili
v mednarodno vajo in nanjo povabili vse pripadnike JRS ter reševalce iz sosednje Furlanije
Julijske Krajine. Vaja je v vseh pogledih odlično uspela in bili smo deležni tudi velike medijske
pozornosti. Vaja celotne JRS in tečajnikov Proteus je bila v jami Čaganka iz globine 200 m.
Lepo, tekoče, hitro in v pozitivnem vzdušju izvedena vaja. Vajo reševanja iz soteske smo v
letošnjem letu izvedli v soteski Predilica. Izvedli smo samo kondicijski trening in ogled
soteske. Soteska je razdeljena na dva dela:
- zgornji del je zelo obiskan, s tem je povečana možnost nesreče veliko večja
- v spodnjem delu smo preopremili nekaj pritrdišč, ker je spodnji del veliko manj
obiskan.
2. julija smo bili s predstavitveno točko (kot vse službe ali pripadniki v sistemu zaščite in
reševanja) prisotni na FACE 2016.
Člani JRS smo nudili izdatno pomoč pri izgradnji in postavitvi novega bivaka v neposredni
bližini doma Petra Skalarja na Kaninu.
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Med 13. in 15. 10. 2016 smo izvedli mednarodno reševalno vajo v Pološki jami. Vaje se je
udeležilo 48 reševalcev iz JRS ter reševalci iz Bosne in Srbije. Prisotni gosti na vaji so bili
Janez Melanšek in Borut Hrovat iz URSZR ter Samo Kosmač iz izpostave URSZR Nova Gorica.
Vajo reševanja iz žičniških naprav smo izvedli kar na dveh smučiščih: na napravah STC
Krvavec in na krožnokabinski žičnici Kanin.
2. Mednarodna sodelovanja
Mednarodni trening reševalnih tehnik (CRT) je bil v letu 2016 izveden v Romuniji. Program,
organizacija in izvedba so na zelo visokem nivoju.
Inštruktorja in kandidati za inštruktorje smo se udeležili sedemdnevnega usposabljanja
reševalnih tehnik v organizaciji francoske jamarske reševalne službe – SSF.
Jamarski reševalci iz več reševalnih centrov so se udeležili reševalne vaje v organizaciji
italijanske jamarske reševalne službe – CNSAS v breznu Papa Satan na italijanski strani
Kanina. Udeležba na srečanju ECRA v Splitu. Štirje naši člani so na tem srečanju imeli
predstavitve dejavnosti v JRS: tehnična služba–Miha Staut, izobraževanje–Damijan Šinigoj,
CSAR–Maks Merela in zdravnik Rok Stopar o vplivu bolezni na nesrečo v jami.
Maks Merela in Marko Zakrajšek sta se udeležila (URSZR) usposabljanja v Nemčiji, v Bonnu,
o nudenju in sprejemanju mednarodne pomoči ob katastrofalnih naravnih nesrečah.
V začetku septembra se je pet članov JRS udeležilo mednarodne vaje v Srbiji.
3. Sodelovanja z drugimi reševalnimi službami
17. 9. 2016 se je RC Sežana odzval povabilu na reševalno vajo v organizaciji CZ občine
Hrpelje–Kozina. Vaja je bila širšega pomena. Vključene so bile gasilci, kinologi, jamarji, lovci
in policija.
7.10. 2016 se je RC Ljubljana udeležil reševalne vaje v organizaciji rudarskih reševalnih služb,
na srečanju jamskih in jamarskih reševalcev – SRRES v Trbovljah in Hrastniku.
4. Mednarodne–meddruštvene odprave
V letu 2016 sta bili izvedeni dve meddruštveni odpravi v tujino. Člani društev Carnium Kranj
in DZRJ Kranj so šli v Bosno. Člani društev iz Brežic, Novega Mesta, Krke in Logatca pa v Črno
goro.
5. JRS Intervencije in specialnosti
Inetervencije
14. 06. 2016 je bil prožen RC Velenje za posredovanje pri reševanju psa iz brezna. Štirje
reševalci so se odpravili proti gori Oljki, kjer jih je počakal lastnik (lovec) psa, skupaj so odšli
do brezna. Reševanje psa je potekalo brez večjih težav, psička je bila kmalu spet z lastnikom.
Intervencija je bila zelo odmevna po medijih (časopisi, splet, radio, televizija).
Št. reševalcev: 4
Skupni čas trajanja: 16 ur
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V soboto, 30. 7. 2016 ob 3.30 uri zjutraj, smo prejeli prijavo nesreče v Primadoni–Tolminski
Migovec. Poškodovan angleški jamar na globini 250 m. Sum na poškodbo hrbtenice.
Aktivirana je bila celotna JRS, ekipa za širjenje ožin, državna ekipa za varstvo pred NUS, GRS
Tolmin in helikopter. Poškodovanega je helikopter ob 2.30 uri zjutraj, v nedeljo, 31. 7.,
odpeljal v ljubljanski KC. Intervencija se je končala v nedeljo, 31. 7. v popoldanskih urah.
Št. reševalcev: 45
Skupni čas trajanja: 1.398 ur
27. 8. 2016 se je RC Sežana odzval klicu na pomoč. Reševanje padlega psa v brezno Brimšca.
Žal je pes poginil. Reševalci so kadaver dvignili iz brezna in ga predali lastniku.
Št. reševalcev: 3
Skupni čas trajanja: 25 ur
31. 8. 2016 smo bili prek ReCO Kr. zaprošeni za pomoč pri iskanju pogrešane osebe na
področju Viševnika nad Pokljuko. Pregledali smo dve brezni. Pogrešanega nismo našli.
Št. reševalcev: 4
Skupni čas trajanja: 20 ur
15. 9. 2016 je bil RC NM obveščen o sumu padca osebe v brezno Lijak pri Ajblju nad
Kočevjem. Vodja RC NM je zaprosila za pomoč še RC Lj. Osebo se je v omenjenem breznu
našlo. Žal je moški podlegel poškodbam.
Št. reševalcev: 10
Skupni čas trajanja: 60 ur
Na poziv in v organizaciji izpostave URSZR Nova Gorica smo se 8. 10. 2016 udeležili iskalne
akcije delov strmoglavljenega zasebnega letala nad Ajdovščino. Nekaj kosov je bilo najdenih.
Št. reševalcev: 7
Skupni čas trajanja: 35 ur
Ekipa za širjenje ožin
04. 06. 2016 je imela ekipa za širjenje ožin vajo v Pivki na poligonu 208, ki je namenjen NUS
enoti za uničevanje neeksplodiranih ubojnih sredstev. Vajo smo izvedli na dveh deloviščih –
vhod v brezno in v kotanji.
Vhod smo toliko razširili, da bomo lahko ob prvi priložnosti lažje izvleki še nekaj smeti iz
jame (sode, kamionske gume …). V kotanji pa je ekipa odstranila skalo, ki je ovirala nadaljnje
delo na poligonu. Poligon je zelo uporaben in prijeten. Na njem je tudi jama, ki jo bomo
lahko mogoče uspeli spraviti na papir za naslednjo vajo ekipe za širjenje ožin v jami.
Št. udeležencev: 9
Čas trajanja: 7 ur
V mesecu oktobru je ekipa izvedla testiranje novega eksploziva. Članek o ekipi za širjenje
ožin pri JRS je izšel v reviji Slovenska vojska.
Št. udeležencev: 11
Čas trajanja: 6 ur
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6. JRS Izobraževanje
JRS je na osnovi letnega načrta aktivnosti JRS 2016 kot vsako leto organizirala tečaj in izpit za
naziv jamarski reševalec pripravnik ter jamarski reševalec, ki se je začel v soboto, 9. aprila.
Na usposabljanje za jamarskega reševalca pripravnika so se prijavili 2 kandidatki in en
kandidat (deloma je to verjetno posledica zaostrenih pravil, saj smo letos prvič zahtevali, da
se lahko prijavijo le kandidati, ki so obiskali vsaj 5 različnih jam do globine vsaj 300 m in vsaj
3 različne jame, daljše od 2 km), za jamarskega reševalca pa 5 kandidatov in ena kandidatka.
Kandidati za pripravnike so 9. aprila v plezališču v Zg. Gorjah opravljali »sprejemni izpit«,
kjer so plezali zahtevnejši poligon na čas, poligon pa so postavili kandidati za reševalce. Vsi
so dobro opravili naloge.
Usposabljanje je trajalo tri dni v steni in en dan v jami (9. aprila v Zg. Gorjah, 23. aprila v
Stropnici, 7. maja v kamnolomu Sežana, 21. maja na državni vaji v jami Čaganka). Izpit je
potekal en dan na steni in en dan v jami (11. junija v Stropnici in 12. junija v jami Čaganka,
načrtovano je bilo sicer v steni Konteč skedenjc /2758/ ter jami Šolnovo brezno /4669/, a
smo lokacijo spremenili zaradi zelo slabega vremena).
Spet se je pokazalo, da le »uradne« vaje niso dovolj za nabiranje in utrjevanje znanja,
kandidati potrebujejo za osvojitev veščin in ponovitev ter utrditev najmanj 80 ur. Pred izpiti
bi morali v manjših skupinah še dodatno vaditi z inštruktorji še kakšno popoldne ali dva ali
tri, ampak je to odvisno predvsem od samoiniciative tečajnika. Če zaprosijo, se vedno najde
kakšen inštruktor ali izkušen reševalec, ki je voljan pomagati. Tudi na »uradnih« vajah se
najprej pokaže in potrenira ves program, potem pa se poskuša ugoditi željam tečajnikov, kaj
bi še želeli dodatno potrenirati oz kje jim znanje šepa, a je na žalost časa vedno premalo,
dan ima pač le toliko ur, kot jih ima …
V letu 2016 je bilo jamarsko predznanje večine kandidatov za jamarskega reševalca
pripravnika zadovoljivo, kar so potrdili tudi na izpitu, malce slabše pa je bilo znanje
kandidatov za jamarskega reševalca. Kar je do neke mere razumljivo, saj je potrebnega
znanja in veščin veliko več. Pozitivno pa se mi zdi, da so skoraj vsi, ki so naredili kakšno
napako na izpitu, to vzeli kot motivacijo še več se učiti in vaditi!
Poleg tečaja za jamarja reševalca pripravnika in jamarja reševalca so se trije člani JRS (Marko
Zakrajšek, Tanja Podržaj in Luka Zalokar) udeležili tudi delavnice in izpita za Zaupnike –
psihološko pomoč reševalcem ob nesrečah in ga tudi uspešno opravili, dva člana (Maks
Merela in Damijan Šinigoj) pa sta sodelovala na tečaju za odnose z javnostmi v primeru
nesreče 2 na Igu.
En član JRS se je udeležil usposabljanja za reševalca iz divje vode. Usposabljanje je tudi
uspešno zaključil. Tako sta, trenutno, v JRS dva reševalca iz divje vode.
7. JRS ekipa prve pomoči
Ekipa se je zbrala in trenirala v Jamarskem domu na Gorjuši in v prostorih Gasilske brigade
Kranj, in sicer enajstkrat, ter enkrat na regijskem preverjanju PP RKS v Šenčurju. Dan pred
preverjanjem smo trenirali v Logatcu z Zlatkom Kvržičem. Napravili smo za 45 ur aktivnosti
posamezno, skupno pa 368 ur ter 4055 km. Na preverjanju smo osvojili osmo mesto izmed
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trinajstih ekip, prve tri ekipe so zelo izstopale za več sto točk, ostale ekipe pa smo si bile zelo
blizu, razlika med ostalimi je bila par deset točk, tako da smo vsako leto boljši. Potrebno nas
bo spraviti v sistem, da bomo lahko tekmovali na enem preverjanju kot konkurenčna ekipa.
Za ves vložen trud in potrpežljivost se moramo zahvaliti zdravnici Tini Bizjak.
8. Povzetek
Opravljeno delo kaže, da se intenzivno izobražujemo na vseh področjih: vaje v steni, v jami,
vodenje intervencij, dajanje izjav in komunikacija z javnostmi, izobraževanja v tujini,
reševanje izza sifonov, reševanje iz divje vode, ekipa za prvo pomoč. Krepimo sodelovanje s
Soteskarsko zvezo Slovenije. Reševalci JRS morajo poznati soteske, predvsem tiste, ki so
najpogosteje turistično obiskane.
Vaje po reševalnih centrih so vedno bolj zahtevne. Na ta način se vodje centrov srečujejo z
organizacijo in pripravo vaje od samega začetka: priprava elaborata, dovoljenja, soglasja,
nastanitev, prehrana, izvedba in na koncu še poročila.
Vodje reševalnih centrov se sami odzovejo vabilom na predstavitve našega delovanja v
lokalnem področju.
Aktivna udeležba na mednarodni sceni: Italija, Francija, CSAR, ECRA.
Veliko se dela tudi na prepoznavnosti JRS pri JZS. Vsi večji dogodki so medijsko zabeleženi.
Žal smo v letu 2016 izgubili dva člana JRS. Oba sta bila, vsak na svojem področju, velika
poznavalca, mentorja in predvsem velika človeka z velikim srcem. Pogrešali bomo zdravnika
Tomaža Klinarja in inštruktorja JRS in potapljača Uroša Iliča.

Poročilo pomagali sestaviti:
Marko Zakrajšek
Damijan Šinigoj
Robert Anžič
Marko Erker

Walter Zakrajšek
vodja Jamarske reševalne službe pri JRS
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Poročilo Službe za varstvo jam pri JZS za leto 2016
Spodaj podpisani Jure Tičar, kot vodja Službe za varstvo jam (v nadaljevanju SVJ) v
predsedstvu Jamarske zveze Slovenije navajam pregled aktivnosti in dela pristojne službe v
okviru varovanja kraških jam v Sloveniji za leto 2016.
Na pobudo Zavoda RS za varstvo narave je bila organizirana serija srečanj, na katerih je bila
obravnavana problematika nelegalnega odvzema jamskih hroščev iz slovenskih jam.
Opredelili so se postopki ukrepanja različnih deležnikov v primeru najdbe nelegalnih najdb,
izvedena je bila seznanitev javnosti preko medijev, terenske aktivnosti na Dobroveljski
planoti ter uvedba postopkov za ravnanje jamarjev ob najdbi nelegalnih vab. Postopki so bili
jamarjem predstavljeni preko dopisnih list, podrobnejše aktivnosti pa bo povzemal članek v
naslednji reviji Jamar.
Z dnem 21. 3. je bilo na Ministrstvo za okolje in prostor posredovano poročilo za leto 2016 o
izpolnjevanju pogojev nevladnih organizacij, ki delujejo v javnem interesu na področju
varovanja okolja in ohranjanja narave. Poročilo je vsebovalo dosedanje delo in aktivnosti na
področju SVJ ter plane za prihodnost, s tem pa se je JZS potrdil status organizacije v javnem
interesu.
Na Zavod RS za varstvo narave OE Nova Gorica je bilo podano obvestilo o nedovoljenem
zasutju brezna na vzhodnem obrobju Trnovskega gozda (naselje Sedovec), ter opravljen
razgovor z inšpektorjem za okolje. Na Zavod RS za varstvo narave OE Piran je bilo podano
obvestilo o onesnaženju Jame pod Krogom. Prav tako je bilo podano mnenje o nadaljnjih
postopkih pri sanaciji zasutja jame Globljek pri Lampretu.
S predstavniki Ministrstva za obrambo RS smo aktivno sodelovali, z zagotavljanjem podatkov
za izdelavo Vojaške topografske planinske karte 1 : 25.000 Karavanke – Kamniško Savinjske
Alpe. Pri tem smo pripravili podatke o objektih, bivakih, heliodromih ipd., ki jih članice JZS
uporabljajo v tem delu Slovenije. Podatki na karti so v prvi vrsti namenjeni pripadnikom SV,
kot tudi ostalim ki sodelujejo pri nalogah zaščite, reševanja in pomoči.
V sodelovanju z ostalimi predstavniki JZS je bila opravljena revizija Zakona o varstvu jam ter
podane interne smernice k dopolnitvam zakona.
Osrednja aktivnost SVJ v letošnjem letu se je osredotočala na analizo onesnaženosti jam. Za
nadaljnje raziskovalne potrebe je bilo obravnavano območje Bele krajine. S pregledom
zapisnikov na Katastru jam je bilo ugotovljeno, da je med 622 jamami onesnaženih oz.
uničenih 118 jam (19 %). Izmed 118 onesnaženih jam v Beli krajini se je v kategorijo malo
onesnaženih jam (0,1 – 0,9 m3 odpadkov) uvrstilo 55 jam (46,6 %), v kategorijo onesnaženih
jam (1,0 – 4,9 m3 odpadkov) 19 jam (16,1 %), v kategorijo močno onesnaženih jam (≥ 5,0 m 3
odpadkov) 35 jam (29,7 %), v kategorijo uničenih pa 9 jam (7,6 %). Podatki so bili
predstavljeni v okviru 2. znanstvenega posveta SOS Proteus, na zboru predsednikov
jamarskih društev v JZS, ter v okviru članka, ki bo izšel v naslednji številki revije Jamar.
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Prihajajoče aktivnosti v okviru analize onesnaženosti jam bodo zajemale pregled celotnega
gradiva v Katastru JZS, na podlagi katerih bomo lahko podali nadaljnje smernice za
prioritetno čiščenje jam ter upravljanje z njimi.
Vodja SVJ je bil pozvan tudi k sodelovanju v uredniškem odboru revije Naših jam. Uredniški
odbor se je sestal zgolj leta 2014 v oktobru, kasneje pa so bile posredovane tudi vse
informacije oz. letna poročila SVJ za objavo v reviji. Do sedaj pa niso bile evidentirane
informacije o zaključku redakcije.

Jure Tičar
Vodja Službe za varstvo jam pri JZS
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Poročilo Blagajnika JZS za leto 2016
V letu 2016 sem opravljal funkcijo blagajnika pri vseh službah Jamarske zveze Slovenije.
Skozi vse leto sem beležil prejete račune in po najboljših močeh skrbel, da so bili
pravočasno plačani. Račune sem prejemal skenirane od tajnice JZS Zdenke Žitko, nekaj pa
tudi na elektronski naslov in v e-banko.
Za vse službe v Jamarski zvezi sem opravljal plačilni promet. To je plačevanje vseh prejetih
računov in izplačevanje kilometrin in vračil po računih.
V letu 2016 je bilo iz računa JZS izplačano za 153.724,30 € računov, vračil kilometrine in
vračil po računih.
Na dan 1.1.2016 je bilo na računu JZS 291,37€, konec leta na dan 31.12.2016 pa 43.013,14€.
Preko celega leta sem vodil tudi tabelo plačane članarine in naročnin za revijo Jamar in Naše
jame. Po prejetih plačilih sem društvom izdajal potrdila o plačilu članarine, za revijo pa
račune. Še vedno je nekaterim društvom potrdila in račune potrebno pošiljati večkrat.
Mesečno sem za seje predsedstva pripravljal poročila o stanju na računih, stanju vezav
denarnih sredstev in ostale finančne podatke z računa zveze.
Kot vsa leta do zdaj je bilo največ dela pri Jamarski reševalni službi. Poleg vodenja
blagajniškega dnevnika, izdelave zbirnika računov, urejanje prijavnic in plačevanja računov
sem do konca meseca februarja izdelal finančno poročilo za leto 2015, pripravil dokumente
za inšpekcijski pregled in do konca novembra izdelal finančni plan za leto 2017.
Podatke o vseh plačilih sem posredoval računovodskemu servisu. Ob tromesečjih in ob
koncu leta je ogromno usklajevanja z računovodkinjo. Ravno zaradi tega sem konec leta
2016 začel uvajati nov način plačevanja članarin, naročnin in plačil za izpite pri JZS. Na ta
način bodo plačila preglednejša, vsi bomo imeli majn dela.
V vseh službah Jamarske zveze Slovenije sem v letu 2016 opravil preko 800 ur dela.
Da je bilo delo uspešno speljano do konca gre zahvala predsedniku JZS, tajnici JZS, vodji JRS
in vodjem ostalih služb v JZS.
V nadaljevanju so tabele računov za vse službe v JZS. Številke so zaključene za vse službe
razen za Revijo Jamar. Revija Jamar se plačuje do občnega zbora, zato bodo na tej postavki
še spremembe. O tem bom poročal na občnem zboru.
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JAMARSKA ZVEZA SLOVENIJE
Računi predsedstvo

2016

Izdajatelj

Predmet

Št. Računa

Zavarovalnica Tilia
Predsedstvo blagajna
Predsedstvo blagajna
FSE
Elektro Ljubljana
Halcom
Predsedstvo blagajna
Potočnik in Prebil
Syncomp
Predsedstvo blagajna
Gornik
ZRC SAZU
Ambrož Kvartič s.p.
Predsedstvo blagajna
Okr. Grad Socerb
Predsedstvo blagajna
Občina Bovec
Predsedstvo blagajna
Sta potovanja
Captival
Predsedstvo blagajna
info perfekt
Predsedstvo blagajna
Predsedstvo blagajna
Predsedstvo blagajna
Terplan
Elektroenergija
Predsedstvo blagajna
Gostišče Julči
Telekom Slo
Elektroenergija

Premoženjsko zavarovanje
Seja predsedstva JZS 4.1.2016
Seja predsedstva JZS 1.2.2016
Članarina 2016
Poračun elektrika
Podaljšanje digitalnega potrdila
Seja predsedstva JZS 29.2.2016
Priprava predloga tožeče stranke
Markice članarine
Seja predsedstva JZS 4.4.2016
Flisi
Kotizacija Miha Čekada
Povezovanje občnega zbora
Seja predsedstva JZS 9.5.2016
Maša v Sv. Jami
Vaja potres Breginj
Naj. stavbno zemljišče bivak Kanin
Seja predsedstva JZS 6.6.2016
Let. kart. Za Euro Speleo 2016
Eu. Spel. 2016 - Anžič in Zakrajšek
Otvoritev v Kranju
Računovodstvo oktober
Sestanek za projekt Kanin
Seja predsedstva JZS 12.9.2016
Seja predsedstva JZS 7.11.2016
Majice in softsheli
Račun november
Seja predsedstva JZS 12.12.2016
Seja predsedstva JZS 12.12.2016
Aparat LTE CAT S60
Račun december

99-144680/15
Predsedstvo blagajna
Predsedstvo blagajna
2016-SI
223126
93-16-209150
Predsedstvo blagajna
201600058
R63/2016
Predsedstvo blagajna
2016/00145
1600089
19/2016
Predsedstvo blagajna
5
Predsedstvo blagajna
16-0073
Predsedstvo blagajna
10-100-201610415
005-2016
Predsedstvo blagajna
16078
Predsedstvo blagajna
Predsedstvo blagajna
Predsedstvo blagajna
1134
2245258
Predsedstvo blagajna
PE1-B1-66893
TC51-1-600003487547
2441986

Skupaj:

Dat. R.

Dat. Pla.

16.12.2015
4.1.2016
1.2.2016
1.2.2016
4.2.2016
16.2.2016
29.2.2016
2.3.2016
16.3.2016
4.4.2016
10.4.2016
6.4.2016
11.4.2016
9.5.2016
22.5.2016
28.5.2016
30.5.2016
6.6.2016
5.8.2016
17.8.2016
21.8.2016
28.10.2016
5.9.2016
12.9.2016
7.11.2016
22.11.2016
22.11.2016
12.12.2016
12.12.2016
15.12.2016
22.12.2016

15.1.2015
9.2.2016
9.2.2016
1.2.2016
19.2.2016
18.2.2016
4.3.2016
16.3.2016
31.3.2016
6.4.2016
25.4.2016
14.4.2016
25.4.2016
18.5.2016
14.6.2016
16.9.2016
14.6.2016
21.6.2016
5.8.2016
22.8.2016
16.9.2016
9.11.2016
16.9.2016
16.9.2016
9.11.2016
9.12.2016
25.11.2016
20.12.2016
12.12.2016
16.12.2016
28.12.2016

Znesek

163,70
68,40
187,80
160,00
245,02
66,09
196,20
854,00
47,50
300,00
395,60
60,00
160,00
291,90
300,00
52,50
122,00
249,20
698,00
479,00
74,90
457,50
195,30
227,50
179,90
1676,08
81,94
252,70
64,30
502,80
84,03
8893,86
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JAMARSKA ZVEZA SLOVENIJE
JAMARSKA REŠEVALNA SLUŽBA
Lepi pot 6 1000 Ljubljana
JAMARSKA REŠEVALNA SLUŽBA
FINANČNO POROČILO JRS 2016
USPOSABLJANJE JAMARSKIH REŠEVALCEV
Republiške vaje in vaje po posameznih RC
Vodstvo, inštruktorji in vodje ekip
Sodelovanje s tujimi reševalnimi službami
Izobraževanje za nazive JRS
Reševanja in intervencije
Predstavitve v okviru CZ-URSZR
SKUPAJ:
ORGANIZACIJSKA DEJAVNOST
Tajništvo in administracija
Finančno poslovanje
SKUPAJ:

PORABA
11.013,47
1.656,91
5.908,89
1.304,92
1.052,41
373,80
21.310,4
PORABA
383,95
3.660,00
4.043,95

VZDRŽEVANJE VOZIL,OPREME IN SREDSTEV
Servisi in vzdrževanje vozil
Registracija in zavarovanje vozil in opreme
Gorivo in cestnine službenih vozil
SKUPAJ:

PORABA
13.406,85
9.806,85
8.804,90
32.018,6

REDNI STROŠKI
Zdravniški pregledi in zavarovanja reševalcev
Potrošni material in drobni inventar
Elektrika in najemnine(skladišča opreme)
Zveze(mobitel, telefon)
Vzdrževanje opreme in sredstev
SKUPAJ:

PORABA
9.337,02
11,75
595,82
1.634,88
451,49
12.030,96
PORABA

OSTALO -promocijski material in promocija
JRS

1.775,31
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INVESTICIJSKI TRANSFER
Nabava opreme
Ureditev skladišča Sežana
Ureditev skladišča NM
Skupaj:

PORABA
25.548,28
6.741,80
14.807,00
47.097,08

TEKOČI TRANSFER

PORABA
71.179,22
PORABA
118.276,30

JRS 2014
PRIHODKI JRS v letu 2016
Izdajatelj
RS Min. za obrambo
RS Min. za obrambo
RS Min. za obrambo
RS Min. za obrambo

Znesek
25.000,00
71.562,00
10.000,00
10.000,00
116.562,00

Skupaj:

JAMARSKA ZVEZA SLOVENIJE
RAČUNI JAMAR

2016
Odhodek Prihodek

Izdajatelj

Anton Palčič
Petrič Maksimiljan
Nonparel grafične storitve
Mojstr
Gedei Peter
Anthron
Treking Šport
Roman Milavec
Društva JZS

Predmet

Št. Računa

Dat. R.

Revije Jamar
160020 31.3.2017
Revije Jamar
31.3.2016
Tisk revije Jamar
10063 25.3.2016
Lektoriranje revije Jamar 11/2o16
5.4.2016
Revije Jamar
16018
Oglaševanje v reviji Jamar
Oglaševanje v reviji Jamar
Revije Jamar
31.12.2016
Naročnine na revijo Jamar

Dat. Pla.

1.3.2016
16.3.2016
18.4.2016
18.4.2016
16.5.2016
13.5.2016
30.5.2016
16.2.2017

Znesek

Znesek

35,00
21,00
1516,53
300,00
132,00
219,60
53,99
791,00
1816,53 1252,59
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JAMARSKA ZVEZA SLOVENIJE
RAČUNI KATASTER
Izdajatelj

2016
Predmet

Št. Računa

DZS
Papir - vračilo M Erker
302-2-1010
Kataster blagajna
Urejanje dokumentacije na JZS januar Kataster blagajna
T2
Račun januar 16-390-0083337
Kataster blagajna
Urejanje dokumentacije na JZS februar Kataster blagajna
T2
Račun februar 16-390-0204315
MKontroler
Kartuša
16-300-000130
Kataster blagajna
Urejanje dokumentacije na JZS marec Kataster blagajna
Merkur trgovina
Žarnice
229-1-157065
T2
Račun marec 16-390-0326158
T2
Račun april 16-390-0448825
Kataster blagajna
Urejanje dokumentacije na JZS april Kataster blagajna
Kataster blagajna
Urejanje dokumentacije na JZS maj Kataster blagajna
T2
Račun maj 16-390-0571866
Vebo
Mize za kataster
2016-00543
Kataster blagajna
Nabava in montaža mizeKataster blagajna
Kataster blagajna
Urejanje dokumentacije na JZS junij Kataster blagajna
T2
Račun junij 16-390-0695819
T2
Račun julij 16-390-0820583
Kataster blagajna
Urejanje dokumentacije na JZS julij Kataster blagajna
Kataster blagajna
Urejanje dokumentacije na JZS avgust Kataster blagajna
T2
Račun avgust 16-390-0945763
Elektro
Račun avgust
1705286
Triskelion d.o.o.
Račun september
16073
Elektro
Račun september
1805901
Kataster blagajna Urejanje dokumentacije na JZS september Kataster blagajna
T2
Račun september 16-390-1071375
Kataster blagajna
Urejanje dokumentacije na JZS oktober Kataster blagajna
T2
Račun oktober
16-390-119711
Triskelion d.o.o.
Račun oktober
16078
Elektro
Račun oktober
2245258
Kataster blagajna Urejanje dokumentacije na JZS november Kataster blagajna
Kataster blagajna Urejanje dokumentacije na JZS december Kataster blagajna
Telekom
Račun november
TS2-1-150360304078
Telekom
Račun december
TS2-1-150362067030
FURS
Obračuni DDV-ja
Društva v JZS
Vrednotenje 2015

Dat. R.

12.1.2016
5.2.2016
4.3.2016
18.3.2016

Dat. Pla.

19.1.2016
8.2.2016
19.2.2016
6.4.2016
16.3.2016
18.4.2016
6.4.2016

1.4.2016
5.4.2016
30.4.2016

6.6.20165
30.6.20106
30.6.2016
5.7.2016
2.8.2016

5.9.2016
31.8.2016
4.10.2016
22.9.2016

10.5.2016
13.7.2016
14.6.2016
1.7.2016
16.1.2017
13.7.2016
26.7.2016
5.9.2016
5.8.2016
6.10.2016
14.9.2016
14.9.2016
5.10.2016
23.9.2016
6.10.2016

7.10.2016
9.11.2016
7.11.2016
7.11.2016
22.11.2016

3.12.2016
3.1.2017

9.11.2016
25.11.2016
8.12.2016
11.1.2017
16.1.2017
16.1.2017

Skupaj:

Znesek

71,63
182,40
39,04
182,40
39,10
184,07
228,00
12,59
39,07
39,04
182,40
91,20
44,13
122,00
25,20
182,40
39,04
39,29
136,80
91,20
44,13
51,53
457,5
108,95
182,40
39,04
182,40
45,65
457,50
81,94
182,40
228,00
22,81
21,62
6922,48
12432,89
23.432,24

PRIHODKI KATASTER V LETU 2016
Izdajatelj

ZRC SAZU
ZRC SAZU
ZRC SAZU
ZRC SAZU
Skupaj:

Predmet

Plačilo računa za podatke o novih jamah
Plačilo računa za podatke o novih jamah
Plačilo računa za podatke o novih jamah
Plačilo računa za podatke o novih jamah

Št. Računa

Dat. R.

Dat. Pla.

Znesek

26.4.2016 11.375,00
30.5.2016 9.403,33
29.6.2016 9.403,33
29.7.2016 8.206,68
38.388,34
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JAMARSKA ZVEZA SLOVENIJE
IZOBRAŽEVALNA SLUŽBA

2016
Prihodek Odhodek

Izdajatelj

Predmet

Janez Stražišar
D.Simon Robič. D.
JD Carnium
DZRJ Kranj
Damjan Potrpin
KŠJK Velenje
JSZ IS Blagajna
Zavarovalnica Tilia
JD Carnium
Špela Albreht
JD Rakek
Damjan Potrpin
JK Novo mesto
Kotnik Katarina
JD Logatec
Tuš Market Marjan
JK Novo mesto
JSZ IS Blagajna
Zav. Tilia
Leon Tavčar
Husu Matej
JK Krka
DZRJ Simon Robič
Zav.Tilia
JK Novo mesto
JSZ IS Blagajna

Izpiti JZS 20.2.2016
Izpiti JZS 20.2.2016
Izpiti JZS 20.2.2016
Izpiti JZS 20.2.2016
Izpiti JZS 20.2.2016
Izpiti JZS 20.2.2016
Izpiti JZS 19. in 20.2.2016
Zavarovanje za 19. in 20.2.16
Izpiti JZS 18.6.2016
Izpiti JZS 18.6.2016
Izpiti JZS 18.6.2016
Izpiti JZS 18.6.2016
Izpiti JZS 18.6.2016
Izpiti JZS 18.6.2016
Izpiti JZS 18.6.2016
Izpiti JZS 18.6.2016
Izpiti JZS 18.6.2016
Izpiti JZS 18.6.2016
Zavarovanje izpitov 18.6.2016
Izpiti JZS 3.9.2016
Izpiti JZS 3.9.2016
Izpiti JZS 3.9.2016
Izpiti JZS 3.9.2016
Izpiti JZS 3.9.2016
Izpiti JZS 3.9.2016
Izpiti JZS 3.9.2016

Bernard Štiglic
Blagajnik JZS

Št. Računa

JSZ IS Blagajna
NZ0001316704

875-000147

Dat. R.

20.2.2016
20.2.2016

21.6.2016

JSZ IS Blagajna
18.6.2016
NZ0001319832-1 17.6.2016

NZ0001322076-1

3.9.2016

JSZ IS Blagajna

3.9.2016

Dat. Pla.

16.2.2016
16.2.2016
18.2.2016
18.2.2016
22.2.2016
25.2.2016
4.3.2016
31.5.2016
9.6.2016
9.6.2016
10.6.2016
14.6.2016
16.6.2016
17.6.2016
22.6.2016
23.6.2016
28.6.2016
30.6.2016
26.7.2016
19.8.2016
19.8.2016
22.8.2016
5.9.2016
14.9.2016
19.9.2016
8.9.2016

Znesek

Znesek

48,00
144,00
48,00
292,00
12,00
80,00
502,49
84,62
48,00
192,00
12,00
48,00
76,00
12,00
36,00
30,01
8,00
350,33
68,21
48,00
48,00
72,00
48,00
55,81
48,00
213,90
1320,00 1305,37
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Poročilo Varnostno tehnične službe JZS v letu 2016
V letu 2016 je varnostno tehnična služba Jamarske zveze Slovenije (poslej VTS) opravila
naslednje aktivnosti:
V preteklem letu je VTS glede na prejšnja skušala delovati v večji meri izobraževalno in
preventivno. Vloga prevencije nevarne uporabe naprav s področja osebne varovalne opreme
in nevarnih tehnik ter izobraževanje za varnejšo uporabo se zdi poleg spremljanja in
informiranja o tehničnem napredku osnovno poslanstvo službe.
1. Na nivoju Izobraževalne službe JZS (poslej IS) se postavljajo smernice varnosti v
slovenskem jamarstvu. VTS je temeljno pripomogla k nastanku osnutka. V okviru IS je
VTS tudi pripomogla k poenotenju baze znanja za izpite za naziv jamar oziroma izpite
skladne z zakonom.
2. V reviji Jamar je bil objavljen prispevek o nevarnih uporabah prižem v jamarstvu. Gre
za pobudo, ki se je izvila iz v jamarski praksi opaženih napak, ki bi lahko ali so v
preteklosti že pripeljale do nevarnih situacij in nesreč.
3. Za prihajajoči izid revije Jamar je nastal prispevek o staranju popkovin in nevarnih
stopnjah njihove obrabe. Vzorec zbranih in preizkušenih popkovin je pokazal, da je
približno 20 % popkovin v obtoku neprimernih za varno uporabo.
4. Na spletni strani JZS je bil objavljen prispevek o zelo nizkih nosilnostih vponk vpetih
za vponkin zob in posledični nasvet, da se takih vponk izogibamo.
5. V okviru JZS in JRS sem se kot vodja VTS udeležil sledečih dogodkov:
- Tečaja Speleo trauma care italijanske CNSAS;
- Tečaja francoskih jamarskih reševalnih tehnik v kraju Montrond le Chateau
(3. do 8. oktobra 2016);
- Srečanja združenja ECRA na Malački pri Splitu. Tam sem tudi aktivno nastopal
s predavanjem z naslovom »Some findings on the behaviour of rope clamps.
Differentials between static and dynamic loading.«. Po koncu srečanja je novi
predsednik ECRE predlagal ustanovitev delovne skupine za varnostna in
tehnična vprašanja. Vanjo smo bili začetno povabljeni: Giuseppe Conti (ITA),
Darko Bakšić (CRO) in Miha Staut (SLO).
- Predstavitve organizacije ekip v italijanskem sistemu jamarskega reševanja v
Padričah nad Trstom.
6. Mnenja in ekspertize za JRS:
- Testiranje nosilnosti prečnic in sil v sistemu prečnic pri jamarskem reševanju.
- O primernih vozlih za vezanje pomožnih vrvic iz UHMWPE (Dyneema).
7. Še naprej je VTS pod okriljem podjetja Anthron nudila destrukcijsko testiranje
odrabljene jamarske opreme z informiranjem o rezultatih.
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8. Za slovensko jamarsko listo je vodja VTS spisal nekaj opozoril in poročil. Tudi izven
liste je vodja svetoval glede tehnik kaminskega plezanja in glede uporabe Dyneema
pomožne vrvice za izdelavo kompletov neposredno vezanih v ploščico.
9. Za listo ECRA je vodja VTS spisal mnenje o izboru med statično in dinamično vrvjo za
izdelavo trojnih razbremenilnih sidrišč.
10. Vodja službe se je izven okvira jamarstva udeležil tudi:
- Nemške kvalifikacije tekmovanja Petzl rope trip (15. do 17. januarja 2016),
kjer je z ekipo še dveh Nemcev zasedel skupno 4. mesto.
- Reševalnega simpozija SRHT v Ahlenu v Nemčiji (19. in 20. maj 2016).
- S podporo JRS se je udeležil tekmovanja iz reševalnih vrvnih tehnik Rope
Rescue Rally (Ljubljana 1. oktober 2016), kjer je z ekipo še dveh tekmovalcev
zasedel 3. mesto.
- Vodja VTS se je udeležil mednarodnega sejma OutDoor (13. do 16. julija
2016) v Friedrichshafnu.

Miha Staut
Vodja Varnostno tehnične službe pri JZS
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Poročilo Izobraževalne službe JZS v letu 2016
Delo Izobraževalne službe pri Jamarski zvezi Slovenije (IS-JZS) v letu 2016 je potekalo v
skladu z izobraževalnim sistemom in dogovori med različnimi službami v JZS.
V letu 2016 so bili organizirani trije izpiti za pridobitev nazivov v JZS in hkrati za USJD
(usposobljenost za samostojno jamarsko delovanje) v skladu z Zakonom o varstvu
podzemnih jam.
Dne 13. 4. 2016 je bil sestanek inštruktorjev, ki se ga je udeležilo 9 inštruktorjev IS-JZS.
Na plezališču Železna jama pri Jamarskem domu na Gorjuši je bil dne 18. 6. 2016 izveden
izpit v pomladanskem roku. Na izpitih je bilo prisotnih sedem inštruktorjev IS-JZS. Izpit so
uspešno opravili: trije za naziv Jamar pripravnik, sedem za naziv Jamar + USJD in eden za
naziv Inštruktor jamarstva.
Izpit za naziv Jamar pripravnik, ki ga je organiziralo JD Logatec v plezališču pri Vranji jami, je
bil izveden 18. 5. 2016. Na izpitu je bil prisoten en inštruktor IS-JZS in trije klubski
inštruktorji. Izpit so uspešno opravili trije kandidati.
V plezališču Poltarica pri Krki je bil dne 3. 9. 2016 izveden še izpit v jesenskem roku. Na
izpitih je bilo prisotnih devet inštruktorjev IS-JZS. Dva kandidata sta opravila izpit za naziv
Jamar pripravnik, sedem pa za naziv Jamar + USJD.
V letu 2016 je tako uspešno pridobilo interne nazive znotraj JZS 23 kandidatov; od tega 8 za
naziv Jamar pripravnik, 14 za naziv Jamar + USJD in 1 za naziv Inštruktor jamarstva.
Po končanih izpitih je IS-JZS v roku oddala podatke na ARSO, za vpis fizičnih oseb v uradno
evidenco.
Za naštete aktivnosti so inštruktorji IS-JZS, vodja IS-JZS in pomočniki opravili vse potrebne
aktivnosti, da je sistem deloval brez pripomb in v rokih, ki jih opredeljuje pravilnik.

Bojan Jereb
Vodja Izobraževalne službe pri JZS
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Poročilo Tajnice JZS v letu 2016
V letu 2016 sem nadaljevala z delom tajnice JZS! Pošiljke so prihajale na moj naslov, s
časovnih zamikom, kar je motilo redno pošiljanje dokumentov na računovodstvo.

Prispele in evidentirane poštne pošiljke:
1. PREJETI RAČUNI
2. PREJETA POŠTA
3. PREJETE PODPISANE POGODBE

290
147
70

Aktivnosti:
-

-

Prejemanje poštnih pošiljk, evidentiranje in vodenje seznama pošte, skeniranje
prejete pošte ter vodenje arhiva tajništva JZS.
Prejemanje in evidentiranje prejetih računov, vodenje seznama prejetih računov,
skeniranje prejetih računov, pošiljanje <skenov <na spletno mesto Jamarske
reševalne službe in pošiljanje originalnih računov na računovodski servis.
Prejemanje in vodenje evidence podpisanih pogodb JRS.
Pošiljanje pošte
Obveščanje o prispelih pošiljkah
Udeležba na Informativnem dnevu projekta Life Slovenija

Zdenka Žitko
Tajnica JZS
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Poročilo Komisije za jamsko in tehnično potapljanje JZS v letu 2016
V letu 2016 smo opravili več potopov in tako pri nas kot v tujini. Vzpostavili smo sodelovanje
z več državami, se udeležili skupnih akcij v Srbiji, Bosni ter v Sloveniji. V Italiji in Avstriji pa
smo aktivnosti prestavili zaradi časovnih zapletov. Velika večina teh potapljačev nas deluje
tudi v ECRA-i. Po skupnih akcijah smo se na našo pobudo odločili za ustanovitev
mednarodne zveze jamskih potapljačev. V to zvezo bodo lahko vstopili potapljači in društva
preko nacionalnih jamarskih zvez. Namen nove zveze je poenostaviti in olajšati postopke za
pridobivanje informacij in dovoljenj v raznih državah, poenotiti postopke, izobraževanje,
širiti informacije širši skupini jamskih potapljačev, skupne akcije ter hkrati zagotoviti
zadostno število potapljačev reševalcev v ECRA-i ter njihovo povezanost.
Plan dela za leto 2017 je ustanoviti mednarodno zvezo jamskih potapljačev, realizirati prej
našteto, pridobiti čim več članic, saj si bomo s tem olajšali birokratske prepreke v veliko
primerih.
Želimo si vsaj takega sodelovanja kot je bil v letu 2016.

Robert Anžič
Vodja službe za jamsko in tehnično potapljanje pri JZS
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Poročilo Knjižnice JZS v letu 2016
Knjižnica JZS je tudi v letu 2016 prejemala revije tujih jamarskih klubov in zvez ter slovenske
revije, ki obravnavajo jamarstvo.
Na knjižnih policah so se pojavile nove knjige, dve smo kupili, ostale smo pridobili z donacijo,
za kar se zahvaljujem Škocjanskim jamam in Muzeju krasa.
Obisk in izposoja sta bila skromna, skoraj nična.
Revijo Jamar sem kot izmenjavo dostavil nekaterim ustanovam v Ljubljani in poslal na
Hrvaško.

Boštjan Vrviščar Bole
Knjižničar JZS
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Poročilo Skrbnika spletne strani JZS in jamarske liste za leto 2016
Spletna stran
V letu 2016 se je stalno posodabljalo vsebine spletne strani in opravljalo se je vzdrževalna
dela. Oktobra 2016 se je tudi zgodil vdor na spletno stran, kar smo uspešno sanirali.
V letu 2016 smo imeli na spletni strani:
- 15.993 vseh obiskov
- 60.8703 zadetkov
- 137,71 GB prenosa

Jamarska lista
Jamarska lista deluje normalno po že ustaljenih tirih. Bilo je nekaj novih prijav na listo. Sem
pa tja pa se zgodi tudi kakšna odjava. Lista ima trenutno 363 članov.

Simon Hiti
Skrbnik spletne strani in jamarske liste
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Poročilo Urednika revije Jamar za leto 2016
Revija Jamar izhaja enkrat na leto. Predviden izid revije je v mesecu marcu in se prilagaja
občnemu zboru JZS. Letošnja 14. številka bo izšla v nakladi 650 izvodov, zaradi ponovnega
velikega števila člankov bo obseg revije ostal nespremenjen na 68 straneh. Strošek revije še
vedno predstavljata lektura in tisk. Uredništvo opravlja delo brezplačno, članki niso
honorirani, vsak avtor pa prejme brezplačen avtorski izvod revije.
Kot je to že v navadi, se zahvaljujem vsem avtorjem prispevkov in fotografij brez katerih
revija ne bi obstajala, kakor tudi celotni uredniški ekipi.

Peter Gedei
glavni in odgovorni urednik revije Jamar
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Poročilo Nadzornega odbora JZS za leto 2016
Nadzorni odbor je deloval v okviru svojih pristojnosti. Člani smo se redno udeleževali sej
predsedstva JZS, neformalno pomagali članom vodstva z nasveti, mnenji in priporočili. S
strani društev nismo prejeli nobene uradne pobude po rešitvi kakega problema. Sem in tja je
bila le kaka prošnja po hitrejšem odzivu, kjer niti ni šlo za pritožbo, temveč bolj za vprašanje.
Posebej je treba pohvaliti zelo konstruktivno vzdušje v predsedstvu, kjer za razliko od
nekaterih prejšnjih mandatov ni bilo praktično niti enega primera povzdignjenega glasu.
Vodstvo JZS se že vrsto let sooča z vprašanjem, kako dvigniti nivo delovanja za stopničko
višje: od v celoti amaterskega, kot je zdaj, do nekoliko bolj profesionalnega, kar pritiče
nacionalnim zvezam. Govor je o prvi pravi zaposlitvi sekretarke (za krajši delovni čas) in
aktivnemu iskanju bolj dostojnih prostorov za delo. Oboje je šele na vmesni točki in upajmo,
da bo v drugi polovici mandata že bolj konkreten rezultat. Omeniti je treba še intenzivno
delo na organizaciji zavarovanja za jamarje. Službe JZS delujejo dobro, v mejah kapacitet, ki
jih imajo na voljo. Pohvalni korak naprej, ki presega redno upravljanje služb, pa je bila
prijava na čezmejni projekt Kanin/Canin.
Šibke točke tokratnega mandata so enake kot v prejšnjem. Še vedno niso ustrezno urejeni
pravilniki in spremljevalno gradivo Izobraževalne službe; je pa treba novega vodjo pohvaliti
za korak naprej v smeri transparentnosti pri delu z inštruktorji. Inventura je druga stalnica, v
primerjavi z lanskim letom ni bilo nobenega napredka, saj se spet dela zadnji hip.
Koresponedenca (prejem pošiljk, distribucija) se je v zadnjih letih izboljšala, še vedno pa ni
na tistem nivoju, da bi bili lahko zadovoljni. Obljubljena zaposlitev sekretarke bo upajmo ta
problem enkrat za vselej odpravila. Glede Naših jam pa je že vrsto let izid približno enako
oddaljen. Dejansko lahko ugotovimo, da komaj še kdo verjame, da bomo ta izid zares
dočakali.
Zadnji mesec, dva pa je delo vodstva zelo zaznamovala aktivnost ob civilni tožbi članice JRS,
poškodovane na aktivnosti leta 2012. Gre za zelo resno zadevo, ki potencialno lahko ogrozi
celo obstoj Zveze. Najverjetneje pa nas žal čaka še več let trdega dela na tej tematiki in
znatni stroški. Aktualno vodstvo se je temu problemu posvetilo z vso resnostjo.

Miha Čekada, Robert Rehar, Sašo Finšgar
Člani nadzornega odbora

