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DELOVNO IN FINANČNO POROČILO JRS ZA LETO 2010
1. DELOVNO POROČILO
Jamarska reševalna služba (JRS) pri Jamarski zvezi Slovenije (JZS) je bila tudi v letu 2010 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. V letu 2010 sta na novo izvoljena,
predsednik JZS in vodja JRS, podpisala z URSZR pri MORS pogodbo o sofinanciranju JRS.
Pogodba je bila podpisan za nedoločen čas, k tej pogodbi se podpisuje za vsako leto sproti
aneks o višin sofinancirana po predhodnim priloženem delovnem in finančnem planu.
Podpisani aneks k pogodbi o sofinanciranju, po predloženem finančnem planu porabe za leto
2010, je bil v vrednosti 92.000,00 € od tega je bilo 59.000,00 € planiranih za tekoči transfer in
33.000,00 € za investicijski transfer. Poleg tega so nam na URSZR omogočili, da sredstva, ki
niso bila porabljena v letu 2009 za namene investicij, prenesemo v leto 2010 in jih namenimo
za investicije pri nakupu vozil za namene JRS v vrednosti 15.567,46 €.
V letu 2010 smo se v JRS temeljito lotili razrešitvi nastale situacije pri nesoglasjih z URSZR
in ostalo javnostjo in reševalci v RC po Sloveniji. Zato smo organizirali kar nekaj sestankov
na URSZR, kakor tudi po RC-JRS, da smo se dogovorili delovanju JRS v bodoče in o planu
v letu 2010.
Velik delež aktivnosti JRS v letu 2010 smo namenili področju izobraževanja, kjer smo porabili
tudi največ časa. Ugotovili smo namreč, da je neaktivno delovanje JRS v letu 2009 med
reševalci zelo slabo vplivalo na njihovo znanje, kar je posledica pomanjkanja konstantnih
treningov in usposabljanj.
V letu 2010 smo poleg utrjevanja znanja obstoječih reševalcev izvedli tudi kar nekaj
usposabljanj za nove perspektivne kadre. Od njih pričakujemo, da bodo v nosilci ključnih
nalog v JRS. Tako se je na usposabljanje za jamarske reševalce – pripravnike prijavilo šest
tečajnikov in za jamarske reševalce dva tečajnika. Rezultat tega usposabljanja je bil, da so
štirje tečajniki opravili izpit za jamarskega reševalca – pripravnika in dva za jamarskega
reševalca.
JRS si je v letu 2010 za cilj zadala več udeležb na mednarodnih usposabljanjih, katera so
bila v celoti realizirana. V mesecu septembru je JRS zelo aktivno sodelovala na
mednarodnem usposabljanju reševanja iz jam v organizaciji DPPI, kjer je trenutno vključeno
13 držav jugovzhodne Evrope. JRS je sodeloval s petimi inštruktorji jamarskega reševanja in
z dvema tečajnikoma, ki sta imela osnovni jamarski izpit. Drugo mednarodno usposabljanje
je bilo v Franciji, kamor JRS pošilja izkušene reševalce po nova znanja iz reševalnih tehnik.
Moramo poudarit, da smo vsa znanja, katera imamo in jih tudi uporabljamo pri reševalni
dejavnosti, z leti prenesli od francoskih inštruktorjev jamarskega reševanja v JRS. Na tem
izobraževanju so sodelovali štirje izkušeni jamarski reševalci, kateri bodo v bodoče ključni pri
nadaljnjem izobraževanju novih kadrov v obliki usposabljanj in treningov v JRS.
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JRS je v letu 2010 veliko sodelovala tudi z CZ na raznih predstavitvah reševalnih služb,
predstavitvah za tuje delegacije v okviru URSZR in tudi na raznih predstavitvah v sklopu
preverjanj prve pomoči.
JRS je v letu 2010 izvedla tri intervencije kot reševanje živali iz jam ter dve iskalni akciji v
katerih so bili pogrešani ljudje. Vse naštete intervencije so bile uspešno izvedene, pri eni
iskalni akciji pogrešane osebe je JRS tudi opravila transport mrtvega človeka iz težko
dostopnega kraja.
V letu 2010 je bilo opravljenih 25.493 km z osebnimi vozili za katere so bili povrnjeni potni
stroški (po 0,35 €/km) v skupni vrednosti 8.922,00€. V drugi polovici leta 2010 je JRS kupila
pet vozil za prevoz oseb, tako ima JRS trenutno osem službenih vozil, od tega šest kombijev
za prevoz oseb, eno intervencijsko vozilo od URSZR, ter eno premično skladišče za prevoz
opreme. Z vsemi naštetimi vozili JRS je bilo v letu 2010 opravljenih 35.600 km.
Poleg planiranih aktivnosti je imela JRS v letu 2010 tudi veliko ne-planiranih aktivnosti tako
je bilo skupno število 218 aktivnosti, za katere je bilo porabljenih 6.922 ur prostovoljnega
dela. Od tega je bilo:
OZNAKA aktivnost
CZ - predstavljanje JRS: sodelovanja na vajah ki jih
organizira URSZR
D - ostale aktivnosti: kot so priprave poročil doma, planov
ali izdelava raznih obrazcev, skript, zloženk
E - mednarodna sodelovanja: usposabljanja, posveti
G - skrb za opremo in vozila: gospodar JRS, vodje RC,
reševalci, ostali
IN - Iskalna intervencija: iskalna akcija pogrešane osebe
v jami, pred jamo, kanjoni
INV - Inventura
K- kondiciranje: zunaj, jama, na steni
O - ostale aktivnosti: vezane na JRS in JZS
P - potrjevanje statusov: inštruktorji, vodje skupin,
specialnosti
R- reševanje: iz jam
S - sestanki: predsedstva JZS, vodstva JRS, Reševalnih
Centrih - JRS, URSZR , inventurne komisije
U - usposabljanje: reševalnih tehnik na poligonu
UJ - usposabljanje: reševalnih tehnik v jami
Skupna vsota

Število
Število
aktivnosti: aktivnosti v urah:
19

985 ur

51

423 ur

5

760 ur

26

166 ur

3

40 ur

5
1

151 ur
15 ur

44

966 ur

4

652 ur

2

33 ur

41

758 ur

9
8
218

670 ur
1303 ur
6922 ur

Vodja JRS:
Rajko Bračič
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2. FINANČNO POROČILO
OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA POROČILA JRS ZA LETO 2010
Usposabljanje jamarskih reševalcev
Na postavki usposabljanja jamarskih reševalcev smo v letu 2010 porabili 12.912,27€ od planiranih
19.000,00€. Razlog za znižano porabo od planirane je nabava 5-tih službenih vozil, zaradi katerih smo
zmanjšali povračila potnih stroškov jamarskim reševalcem. Poudariti je potrebno, da smo planirani
program, kljub privarčevanim sredstvom, v celoti realizirali.
Organizacijska dejavnost
Znižali smo stroške tudi na postavki tajništvo in administracija in sicer tako, da smo to delo v letu
2010 opravljali sami; prostovoljno. V prejšnjih letih je vodstvo JRS za to delo plačevalo zunanjega
izvajalca.
Vzdrževanje vozil , opreme in sredstev
V letu 2010 smo za potrebe JRS nabavili 5 službenih vozil. To je tudi glavni razlog prekoračitve plana
na tej postavki. Pred nabavo dodatnih vozil smo imeli v uporabi 3 vozila, po nabavi 8. Za vsa vozila
smo opravili tehnične preglede, zavarovanja in nabavo letnih vinjet za avtoceste.
Na tej postavki nam je v letu 2010 uspelo pridobiti sponzorska sredstva v višini 350,00€, ki smo jih
porabili za nabavo dodatne opreme na vozilu RC Novo Mesto.
Redni stroški
Na tej postavki smo plan prekoračili pri postavki zavarovanje reševalcev. Zavarovanje je sklenilo
prejšnje vodstvo JRS , zato na ta znesek nismo imeli vpliva.
Ostalo
V postavki ostalo so zbrani stroški aktivnosti, ki jih ni moč vključiti v druge postavke. Največkrat je šlo
za predstavitve JRS v sistemu zaščite in reševanja. Aktivnosti so pomembne za našo promocijo in
sodelovanje z ostalimi reševalnimi službami.
Investicijski transfer
Plan pri investicijskem transferju smo prekoračili zaradi vključene dodatne nabave dveh prenosnih
računalnikov v investicijski transfer. Prenosna računalnika sta bila pred tem v postavki tajništvo in
administracija. Po obvestilu našega računovodskega servisa, da je opremo, ki presega nabavno
vrednost 500.00€, potrebno vključiti med osnovna sredstva, smo prenosna računalnika vključili v
investicijski transfer.
Zaključek
Skupno smo plan JRS za leto 2010 prekoračili za 1.027,92€, kar smo pokrili z lastnimi sredstvi.
Izkušnje z manki in presežki v letu 2010 smo vključili v plan porabe finančnih sredstev JRS za leto
2011.
Blagajnik JRS:
Bernard Štiglic
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FINANČNO POROČILO JRS 2010
Sofinanciranje JRS v letu 2010
-Tekoči transfer
-Investicijski transfer

59.000,00
33.000,00

Sofinanciranje na osnovi pogodbe v letu 2010

92.000,00

- Prenos iz leta 2009
SKUPAJ V LETU 2010

15.567,46
107.567,46

PORABA SREDSTEV V LETU 2010
NALOGA

PLAN

USPOSABLJANJE JAMARSKIH REŠEVALCEV
- Republiške vaje in vaje po posameznih RC
- vodstvo, inštruktorji, vodje ekip
- sodelovanje s tujimi reš. službami
- reševanja, intervencije
SKUPAJ

8500,00
1500,00
6500,00
2500,00
19000,00

5003,23
1637,73
6117,01
154,30
12912,27

3000,00

2444,30

1000,00
3500,00
3500,00
8000,00

1355,53
1954,40
3941,54
7251,47

3000,00
4000,00
3000,00
2000,00
12000,00

2408,55
7631,50
5347,82
1716,08
17103,95

10000,00
2000,00
500,00
3000,00
15500,00

10871,80
1758,26
515,22
2946,02
16091,30

OSTALO

1500,00

2846,49

SKUPAJ:

59000,00

58649,78

INVESTICIJSKI TRANSFER
- Nabava opreme po planu
- Nakup vozil
SKUPAJ:

28000,00
20567,46
48567,46

29179,81
20765,79
49945,60

PREVENTIVNA DEJAVNOST
ORGANIZACIJSKA DEJAVNOST
- sestanki, dežurstva, skladišče
- tajništvo, administracija
- finančno poslovanje
SKUPAJ
VZDRŽEVANJE OPREME VOZIL IN SREDSTEV
- servisi in vzdrževanje vozil
- registracija, zavarovanje vozil in opreme
- gorivo, cestnine službenih vozil
- vzdrževanje opreme in sredstev
SKUPAJ
REDNI STROŠKI
- zavarovanje reševalcev
- potrošni material in drobni inventar
- elektrika in najemnina
- mobitel, telefon
SKUPAJ

PORABA

Pripravil: Bernard Štiglic
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