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Poročilo Predsednika JZS za leto 2017 
 
Kot predsednik Jamarske zveze Slovenije podajam poročilo o delovanju za obdobje druge 
polovice mandata in sicer od 18.3.2017 do konca leta 2017. 
 
Po pregledu nalog, ki sem si jih zadal ob kandidaturi za predsednika JZS leta 1016. Je edino 
ne izpolnjeno pridobit nove prostore JZS. Vendar smo bili zelo blizu realizacije, saj je bila 
lokacija že dogovorjena z MOL, pogoji najema tudi, vendar na koncu ni prišlo do realizacije 
zaradi potreb lastnika stavbe. 
 
Realizacija nalog je naslednja: 

- Zaposlitev poslovne sekretarke, zaenkrat še za krajši delovni čas. 
- Pridobitev prostorov za potrebe JRS v Novem Mestu in Tolminu. 
- Podpisana pogodba za pridobitev prostora v Bovcu za potrebe JZS in JRS. 
- Zaključni del pridobitve dokumentacije za postavitev Jamarskega bivaka na 

Rombonu. 
- Pridobili smo ugodno ponudbo zavarovalnice za nezgodno zavarovanje jamarske 

dejavnosti, ki jo jamarji že koristijo (cc.200 zavarovalnih pogodb). 
- Začenja se izvajati projekt CSAR (cave search and rescue) v sistemu Evropske Civilne 

zaščite. 
- Prijava JZS na Evropski projekt INTERREG V-A Italija – Slovenija CANIN-KANIN vodilni 

partner je občina Bovec še nimamo odgovora. 
- V pripravi je prijava na projekt Life v zvezi z varstvo jam. 
- Pomoč društvom pri izvedbi EU projektov (JD Kamnik). 
- Izdelana platforma za digitalni Kataster. Čaka na realizacijo. 
- V dogovoru z ARSO izdelujemo osnutek sistema označevanja jam z finančno 

konstrukcijo. 
- Sodelovanje pri spremembe zakonodaje, ki jo pripravlja ministrstvo za okolje. 
- V pripravi je pridobitev statusa društva v javnem interesu na področju znanstveno-

raziskovalne dejavnosti. 
- Izobraževalna komisija organizirala več dnevni tabor za kandidate, ki pridobivajo 

statusa Jamar. 
- Veliko energije smo porabili v aktivnostih odškodninske tožbe v zvezi z jamarsko 

nesrečo iz leta 2012. Na prvi obravnavi smo dosegli poravnavo in jo tudi plačali. 

Delo vseh služb in predsedstva ocenjujem za zelo uspešno vendar vsem zmanjkuje časa saj 
smo poleg dela v JZS še polno zaposleni. Zahvaljujem se vsem za njihov trud. 
 
Igor Benko 
Predsednik JZS  
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Poročilo Katastra jam JZS za leto 2017 
 
1. Aktivnosti 
Kataster je v obdobju od 18. 2. 2017 do 25. 2. 2018 opravil preko 150 aktivnosti v skupnem 
trajanju okoli 1.000 ur. Glavne aktivnosti v tem obdobju so bile: 

- uradne ure, vlaganje zapisnikov preteklega leta, 
- sodelovanje na sejah predsedstva JZS in drugih sestankih, 
- sodelovanje pri pripravi planinskih zemljevidov, 
- 2-krat priprava nove baze jam za društva, 
- izvedba vrednotenja zapisnikov leta 2017, 
- priprava strežnika s prosto dostopnimi zemljevidi, 
- priprava podpore formatom .docx in .odt, delno tudi .pdf, 
- implementacija digitalnega katastra jam JZS. 

2. Oddaja zapisnikov 
30 organizacij je v letu 2017 oddalo 3110 zapisnikov, od tega 439 A-zapisnikov. Po številu 
oddanih zapisnikov tudi tokrat vodijo društva JK Novo mesto, JK Železničar in JD Rakek, ki so 
skupaj prispevala skoraj 60% vseh zapisnikov. Društva zapisnike večinoma oddajajo sproti, 
nekaj več oddaje je bilo proti koncu obeh polletij. Preko 90% zapisnikov smo prejeli 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 jam ipd. Žal je tudi veliko oddaj, pri katerih imajo zapisniki za isto (novo) jamo 
navedena različna imena. Večino manjših popravkov opravita katastra JZS in IZRK. 
Trenutno število registriranih jam (2017b) je 12346, pričakuje se še registracija cca. 250 
novih jam. 

Društvo \ Tip 
zapisnika 

A B C D E F G H I Skupaj 

JK Novo mesto 92 169 303 11 98 121 38 109 0 941 
JK Železničar 16 225 230 3 18 51 3 1 0 547 
JD Rakek 161 38 0 0 165 1 3 0 0 368 
JK Temnica 34 1 74 12 32 34 12 34 0 233 
JD Gregor Žiberna 
Divača 

12 9 53 0 12 43 11 10 0 150 

DZRJ Ribnica 5 2 62 0 8 24 16 1 0 118 
JK Borovnica 23 6 15 0 23 24 11 3 0 105 
Koroško-Šaleški JK 
Speleos - Siga 
Velenje 

15 15 0 0 22 17 22 0 0 91 

JK Tirski zmaj 9 3 24 0 9 12 9 9 0 75 
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Društvo \ Tip 
zapisnika 

A B C D E F G H I Skupaj 

JK Krka  9 5 8 1 9 22 0 16 3 73 
Šaleški JK 
"Podlasica" 
Topolšica 

11 4 17 1 10 12 11 5 0 71 

DZRJ Kranj 11 8 5 1 12 7 8 7 0 59 
JD Sežana 8 6 16 1 10 8 1 3 0 53 
KJ Kostanjevica na 
Krki 

1 21 1 0 1 5 1 5 0 35 

Inštitut za 
raziskovanje krasa 
ZRC SAZU 

3 4 1 17 8 1 1 0 0 35 

DZRJ Ljubljana 7 8 0 0 14 0 0 0 0 29 
JD "Danilo Remškar" 
Ajdovščina 

3 6 0 0 7 3 4 0 0 23 

JD Logatec 3 4 7 0 3 3 0 1 1 22 
JK Črni galeb Prebold 2 3 0 8 3 1 2 2 0 21 
DZRJ Luka Čeč 
Postojna 

4 0 3 1 5 1 2 0 0 16 

JD Carnium Kranj 3 1 0 0 3 2 0 1 0 10 
Česka speleologicka 
společnost 

0 0 0 10 0 0 0 0 0 10 

CGEB 3 1 2 0 2 0 0 0 0 8 
Belokranjski JK 
Črnomelj 

2 0 0 0 2 3 0 0 0 7 

Zavod RS za varstvo 
narave 

1 0 0 0 1 1 0 0 0 3 

JK Kamnik 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 
DL Križne jame 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 
JD Dimnice Koper 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
Jamarska reševalna 
služba 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

JK Brežice 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
Total 439 544 821 66 478 396 155 207 4 3110 

Tabela 1: Oddani zapisniki 
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Slika 1: Število sodelujočih društev po letih 

 
Slika 2: Število oddanih zapisnikov po letih 

3. Vrednotenje 2016 
Izvedli smo vrednotenje zapisnikov, oddanih v letu 2016. Društvom smo tokrat namenili 
15.000,00 €, delitev pa izvedli skladno z obstoječo formulo. Največ točk so dosegla društva 
JK Novo mesto, JD Rakek in JK Železničar. Vrednost točke je bila 1,43 €. 
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Društvo Točk 
JK Novo mesto 3.030,1 
JD Rakek 2.822,7 
JK Železničar 1.056,1 
JS PD Tolmin 936,7 
DZRJ Kranj 530,6 
JD Gregor Žiberna Divača 404,2 
JD Logatec 309,0 
JK Tirski zmaj 270,8 
JD Sežana 185,4 
DZRJ Ribnica 179,2 
JK Borovnica 150,6 
JK Brežice 138,1 
JK Krka  121,0 
Šaleški JK "Podlasica" Topolšica 108,8 
JD "Danilo Remškar" Ajdovščina 93,2 
JK Črni galeb Prebold 74,8 
JK Temnica 38,6 
Belokranjski JK Črnomelj 34,0 
Skupaj 10.483,9 

Tabela2: Vrednotenje 2016 

Pri vrednotenju za leto 2017 bomo uvedli spremembo obstoječe formule – dodali bomo še 
vrednotenje H-zapisnikov. Zapisnik za čisto jamo bo ovrednoten z eno točko, zapisnik za 
onesnaženo pa s tremi. 
 
4. Projekti 
V letu 2017 je kataster nadaljeval sodelovanje pri pripravi planinskih kart. 
Digitalni kataster vodnih jam je v letu 2017 prerastel v digitalni kataster jam JZS. Omogoča 
enostavno iskanje jam, pregledno prikaže informacije o jami in seznam njenih zapisnikov, na 
voljo pa je tudi brskanje po zapisnikih in tehničnih načrtih jam. Začenši z letom 2017 bo vse 
gradivo, oddano v kataster tudi sproti vneseno v novi sistem. Trenutno je uporabnikom na 
voljo med uradnimi urami v prostorih katastra JZS, počasi pa se bo preselil na strežnik JZS in 
bo tako dostopen 24/7. 
 
5. Finance 
Kataster je društvom v letu 2017 namenil 15.000,00 € za redno sporočanje podatkov o 
jamah. Več podatkov, vključno s prihodki in vsemi odhodki, je na voljo v finančnem poročilu 
blagajnika JZS. 
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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. 
Na koncu bi se zahvalil vsem, ki so za delo v Katastru prispevali svoj dragoceni čas. Izpostavil 
bi izjemna prispevka Borivoja Ladišića iz JK Novo mesto in Mihe Čekade iz JK Železničar ter 
pomoč Lee Pavrič iz ŠJKP Topolšica in Alenke Jelen iz JKČG Prebold. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marko Erker 
vodja Katastra jam JZS 
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Poročilo Jamarske reševalne službe pri JZS za leto 2017 
 
Jamarska reševalna služba (JRS) pri Jamarski zvezi Slovenije je bila tudi v letu 2017 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 2017 je JRS izvedla vse načrtovane aktivnosti in k temu dodala še nekaj 
aktivnosti izven načrta. Leto smo začeli 7. 1. s Tehničnim zborom na Igu, kjer smo 
udeležencem predstavili naše delo in tudi uspehe v letu 2016 ter načrte dela za leto 2017.  V 
začetku februarja smo opravili skupno preverjanje znanja in potrjevanje znanj za inštruktorje 
JRS in vodje reševalnih ekip. Modul A in zimsko usposabljanje je bilo na Krvavcu. 
V mesecu marcu in aprilu smo začeli s treningi reševalnih tehnik v steni ali jami po 
Reševalnih centrih JRS (RC JRS). Konec marca je bilo skupno usposabljanje reševalnih 
manevrov v plezališču. Aprila smo za vse reševalce izvedli tečaj v nudenju prve pomoči. Vaja 
celotne JRS in tečajnikov Proteus je bila v jami Kela nad Železniki, nosila smo dvigali iz 
globine 200 m. Prvič smo v jamo poslali manj ekip z manj opreme, kot je bilo delovišč, s 
čimer smo dosegli izredno komunikacijo in sodelovanje med ekipami. Vaja je bila zaključena 
več kot uro pred predvidenim časom. Vajo reševanja iz soteske smo v letošnjem letu izvedli 
v soteski Koritnica. Zamislili smo si dva scenarija: enega poškodovanca smo v plavajočih 
nosilih transportirali skozi sotesko, enega pa na primernem mestu dvignili iz soteske. Manjša 
ekipa se je v začetku junija udeležila večje vaje pripadnikov CZ gorenjske in avstrijske 
Koroške v Bohinju. Iz jame Govic smo reševali namišljenega poškodovanega jamarskega 
potapljača.  
Septembra smo se udeležili vaje v sklopu srečanja rudarskih reševalnih služb (SRRES) v 
Sežani. Predstavili smo JRS in CSAR, na vaji pa prikazali izvlek poškodovane osebe po strmi 
brežini 40 m visoko. 
Ekipa 14 reševalcev se je udeležila reševalne vaje v organizaciji CNSAS v jami Dio Anubi na 
italijanski strani Kanina. Vajo smo izvedli iz globine 600 metrov in je trajala tri dni. 
 
2. Mednarodna sodelovanja 
V letu 2017 je bilo v tujini ali pa v povezavi z našim delom v tujini več kot 10 aktivnosti, v 
skupnem trajanju prek 2300 ur. Najbolj mednarodno prepoznavne so bile vezane na ekipo SI 
CSAR, med ostale pa štejejo še: 

- usposabljanja v Italiji za vodje reševalnih ekip 
- CRT W 2017 v Domžalah in DPPI CRT 2017 v Sežani 
- nekaj sestankov  za sodelovanja na čezmejnih projektih 
- vaja Cooperate v Bohinju 
- udeležba na vajah v Bosni, Italiji in Srbiji 
- predstavitev ECRA in CSAR na mednarodnem srečanju jamarjev v Avstraliji 
- sodelovanje na srečanju ECRA v Bolgariji 
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- mednarodna potapljaška vaja v BiH–Mostar 

 
3. Mednarodne – meddruštvene odprave 
Reševalci JRS so sodelovali tudi na meddruštevnih aktivnostih doma in v tujini: 

- kondiciranja v Albaniji, Črni gori in Makedoniji 
- nekaj kondiciranj v težjih jamah po Sloveniji 
- svetovno prvenstvo v žimarjenju v Domžalah in tekma v Kranju 

 
4. JRS Intervencije in specialnosti 
 
Inetervencije 
Intervencija - Brezno pri cerkvi 
1. maja okoli desete ure je bila Jamarska reševalna služba Slovenije naprošena za pomoč pri 
iskanju pogrešane osebe, za katero so sumili, da bi lahko padla v jamo Brezno pri cerkvi v 
kraju Špeharji v občini Črnomelj.  Jamar reševalec se je v brezno spustil ob 11.20 uri in kmalu 
sporočil, da se pogrešana oseba nahaja v jami in da je živa. Takoj se je sprožilo alarmiranje 
Jamarske reševalne službe, v brezno pa se je spustil še naslednji reševalec in skupaj sta 
poškodovani osebi nudila prvo pomoč. Vhodno vertikalno brezno jame z dokaj širokim 
vhodom je globoko okoli 25 metrov, na dnu pa se jama nadaljuje s strmim meliščem, ki je 
dokaj onesnaženo z različnimi odpadki in vejevjem, kar je poleg neverjetne sreče verjetno 
tudi pripomoglo k preživetju poškodovanke, predvsem večji kosovni odpadki pa so reševanje 
še dodatno otežili. Reševalca sta ob robu dvorane očistila prostor, kamor sta potem 
premaknila poškodovanko in jo polegla na transportni vreči in jamarski kombinezon, ki ga je 
slekel eden od reševalcev, da se ni še bolj podhladila, potem pa sta oskrbela dve večji rani 
na glavi, ki sta krvaveli in imobilizirala zlomljeno roko v zapestju. V jamo smo potem poslali 
še nekaj odej in to je bilo vse, kar smo lahko storili do prihoda zdravnice Jamarske reševalne 
službe. Ker pa je ženska vse bolj tožila zaradi bolečin, tudi v prsih, kolku in gležnju, smo s 
pomočjo vrvne tehnike v jamo spustili medicinskega tehnika nejamarja, ki ga je spremljal 
reševalec in kateri ji je dal nekaj za omilitev bolečin ter preveril še ostale poškodbe in jih 
oskrbel, kolikor jih je lahko. Do 13. ure so bili vsi jamarski reševalci iz štirih reševalnih 
centrov na kraju dogodka in so že postavili vse reševalne manevre, zdravnica JRS, jamarska 
reševalka, pa se je v jamo spustila ob 13.40. Poškodovanko so stabilizirali in spravili v nosila, 
izvlek se je začel ob 14.23, po sedmih minutah so bila nosila zunaj, poškodovanko so prevzeli 
reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj ter kasneje ekipa Helikopterske nujne 
medicinske pomoči, ki so jo prepeljali v UKC Ljubljana. Zadnja jamarska reševalka je iz jame 
prišla ob 15. uri, v akciji pa je sodelovalo 19 pripadnikov Jamarske reševalne službe iz 
reševalnih centrov Novo mesto, Ljubljana, Kranj in Postojna. V akciji so sodelovali tudi 
policisti PU Novo mesto, gasilci PGD Črnomelj, Vinica, Stari Trg, Prelesje, Sinji Vrh in Radenci. 
Št. reševalcev: 19 
Skupni čas trajanja: 7 ur 
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Intervencija - reševanje psa iz Jame na Brundlovem partu 
Ob klicu ReCO Postojna smo bili pripadniki JRS na treningu z ekipo Prve pomoči v Logatcu. 
Obvestili so nas o padcu psa v jamo in nas povezali s prijaviteljem dogodka, lastnikom psa, 
katerega so pogrešali že od nedelje zjutraj. Večkrat so prišli na kraj dogodka, vendar so šele 
v torek slišali cviljenje psa iz bližnjega brezna, katerega vhod je bilo težko videti, ker je bil 
zaraščen s travo in grmovjem. Cela ekipa se je odpravila na intervencijo, ker pa nismo vedeli, 
kakšna bo reakcija psa, smo k njemu poslali izkušenega kinologa reševalca. Pogovor iz jame s 
površjem smo uspeli vzpostaviti s postajo na kanalu, katerega nam je dala v uporabo ReCO 
Postojna. Tako smo kaj hitro izvedeli, da je kuža OK, le rahlo dehidriran in lačen ter z manjšo 
poškodbo nad očesom. Pripravili smo sistem za izvlek, v notranjosti sistem protiteže, na vrhu 
sistem trojnega škripčevja. Zunaj smo naredili pritrdišče kar na Land Roverju, ker ni bilo 
uporabnih dreves. Ob 21.27 smo začeli z izvlekom, kuža je bil zunaj že ob 21.40. Izvrtali smo 
dve luknji za pripravo sidrišča v jami, torej dve zatezni sidri. Globina je bila približno 45 m. 
Lastnica je žarela od sreče, nato so nas povabili na pizzo. 
Št. reševalcev: 9 
Skupni čas trajanja: 3 ur 
 
Reševanje psa iz globeli 
Ob 14.10 sem dobila poziv iz 112, da je sprehajalcem na pobočju nad vasjo Skadanščina 
proti Malim vratom padel kuža v jamo. Sprehajalci so bili italijansko govoreči, zato smo kar 
direktno komunicirali z njimi, da smo se lahko dogovorili za kraj, kje in kako se dobimo. V 
Skadanščini nas je pričakal lastnik kužka in nas odpeljal do jame s Fiat Pando, ker je bila jama 
oddaljena približno uro hoda od Skadanščine. Reševalec je pripravil manever, drugi je na 
dnu brezna poskušal pomirit kužka nižje rasti, zelo živahnega, brez poškodb, razen majhne 
ranice na zgornji ustnici. Ker mu ni uspevalo, sem se spustila še jaz v brezno, da sva skupaj 
spravila kužka v vrečo. Lastniki so ga bili zelo veseli in se nam zahvaljevali, da obstajamo in 
da pomagamo kot prostovoljci. Zaključili smo ob 19.30. 
Št. reševalcev: 3 
Skupni čas trajanja: 6 ur 
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Reševanje z žičnice – Kanin 
08.30 - klic iz ReCO NG da se je ustavila Kaninska žičnica s približno 30 ljudi v »jajčkih« 
08.35 - RC KR in RC TO v pripravljenosti 
09.50 - Izvoz RC KR 
10.00 - Izvoz skladišča 
10.10 - Izvoz RC TO 
11.00 - prihod v Bovec na A postajo. Z JRS kombijem in terenskim vozilom CZ Gorenjske 
zvozili iz B postaje 11 ljudi 
11.40 - uraden zaključek intervencije 
 
8 ljudi rešenih s pomočjo vrvne tehnike, nato usposobili pomožni motor in spustil še ostale 
ujete varno na tla. 
Št. reševalcev: 11 
Skupni čas trajanja: 6 ur 
 
Intervencija - vetrolom Rakek in Bohinj 
Naše delo je bilo pomoč gasilcem PGD Rakek pri odpravljanju posledic vetroloma na 
številnih objektih. Popravljali smo razkrite strehe, odstranjevali nevarne viseče predmete in 
s tem preprečili, da bi nastala dodatna poškodba ljudi in objektov. Z gasilci smo naredili 
veliko v kratkem času in znova dokazali, kako je pomembno skupno sodelovanje, kar je bilo 
videti na zadovoljnih obrazih ljudi. 
Št. reševalcev: 3 
Skupni čas trajanja: 8 ur 
 
Intervencija – žičnica Krvavec 
Ob 14.58 sem bil s strani ReCO KR zaprošen za pomoč pri reševanju ujetih smučarjev na 
dvosedežnici Zvoh na Krvavcu. Ob 15.35 nas je pet že drvelo proti spodnji postaji kabinske 
žičnice. Za nami so prišli še trije reševalci. S kabinsko žičnico smo bili prepeljani na smučišče, 
od tam pa s šestsedo na vrh Krvavca. Z vrha Krvavca pa z motornimi sanmi in teptalci na 
lokacijo reševanja. Sedežnica je bila že v senci, začelo je rahlo snežiti in pihati. Reševalci JRS 
smo rešili 8 smučarjev s šestih sedežev. Ob 17.20 so bili sedeži prazni. Pohvaliti moram 
odzivnost in hitrost reševalcev RC KR in reševalca iz RC PO. JRS zaključek pa, seveda, v dolini. 
Št. reševalcev: 8 
Skupni čas trajanja: 3 ur 
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Ekipa za širjenje ožin 
V letu 2017 je ekipa za širjenje ožin morala ponovno opravljati zdravniške izpite ter izpite na 
MNZ za podaljšanje licenc oz. certifikatov. Vsi reševalci so uspešno opravili, tako da je bila 
ekipa v letu 2017 popolna. 
07. 10. 2017 je potekalo vsakoletno usposabljanje ekipe za širjenje ožin. Tokrat se je ekipa 
spet urila v Mežici, v Helenskem rovu, kjer so širili rudniške rove v namen turističnih 
aktivnosti. Vaja je bila uspešna, tako z naše strani pri uporabi minsko-eksplozivnih sredstev, 
kot s strani »naročnika« 
V letu 2017 ekipa za širjenje ožin ni bila nikoli aktivirana ali postavljena v pripravljenost. 
 
5. JRS Izobraževanje 
Izpit za jamarskega reševalca pripravnika je opravilo 7 kandidatov, izpit za jamarskega 
reševalca so opravili 4 kandidati, izpit za vodjo reševalne ekipe so opravili 4 kandidati, izpit 
za inštruktorja JRS pa 2 kandidata. 

- 2 reševalca sta se udeležila delavnice Odnosi z javnostmi v primeru nesreče 3 na Igu, 
eden pa delavnice Odnosi z javnostmi v primeru nesreče 2. 

- 3 reševalci so se na Igu udeležili Usposabljanja za zaupnike in psihologe. 
- 6 reševalcev se je udeležilo tečaja Tecnici Specialisti in Recupero (TSS-TR)  v Italiji, na 

katerega nas je povabila Italijanska gorska in jamarska reševalna služba (CNSAS). To 
je en v seriji njihovih tečajev reševanja v celovitem sistemu izobraževanja CNSAS. V 
praksi je tečaj namenjen vodjem opremljevalnih skupin.  

- 54 reševalcev je obnovilo Modul A licenco  za varno rokovanje ob in v zrakoplovu. 
- 38 reševalcev se je na Igu v ICZR udeležilo tečaja Speleo Trauma Care.  
- 1 reševalec se je udeležil tečaja za reševanje iz divjih voda. 
- 3 reševalci so se udeležili delavnice za Reševanje izza sifonov. 
- 2 reševalca sta se na Igu udeležila delavnice Vodenje in skupinska dinamika. 
- 5 reševalcev se je udeležilo TCO tečaja za vodje reševalnih ekip, ki ga za svoje člane 

organizira Italijanska jamarska reševalna služba (CNSAS) na vsaki dve leti. 
 
6. JRS ekipa prve pomoči 
Ekipa je petkrat trenirala v Kranju in Logatcu. Udeležili smo se tekmovanja PP v Škocjanu. 
Skupaj smo za te aktivnosti porabili dobrih 180 ur ter prevozili 1100 km. Na preverjanju smo 
dosegli zelo dober rezultat in sicer 4. mesto. Za ves vložen trud in potrpežljivost se moramo 
zahvaliti mentorici zdravnici Tini Bizjak ter zdravnici Špeli Albreht ter bolničarjem iz Logatca. 
 
7. CSAR – Cave Search and Rescue team Slovenija 
Intenzivno smo nadaljevali začrtano pot iz leta 2016 za ustanovitev in registracijo 
mednarodne enote reševanja iz jam Cave Search and Rescue (CSAR). V sodelovanju s kolegi 
iz URSZR smo pripravili vso potrebno dokumentacijo za registracijo enote v sistem CECIS, 
pripravili smo tudi vse potrebno za pripravo Projekta adaptacije enote jamarske reševalne 
službe za delovanje v mednarodnih reševalnih intervencijah »SI Cave Search and Rescue – 
International Deployment Adaptation Project« (SI Cave SAR – IDAP). Konec marca smo 
aktivno sodelovali na predstavitvi enote za predstavnika Evropske komisije, g. Juan Alfonso 
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Lozano Basanta. Sestanek je bil uspešen in kot rezultat uspešnega dela na tem področju smo 
imeli obljubljen podpis pogodbe za omenjeni projekt z EK v višini 357.000 evrov 
(upravičenec sredstev s strani EK je URSZR). Septembra nas je EK pozvala z obrazložitvi višine 
zneska. Po obširni in zadovoljivi obrazložitvi smo ob koncu leta 2017 pristali pri podpisu 
pogodbe z EK. Za projekt SI Cave SAR – IDAP je Jamarska reševalna služba pri Jamarski zvezi 
Slovenije skupaj z URSZR prejela pogodbo (ECHO/SUB/2017/758316) v skupni vrednosti 
304.826,42 EUR. 
 
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 na 
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. 
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9. Preglednica opravljenih ur po aktivnostih 
 

Tip Naziv Število aktivnosti Ure udeležencev 
EU projekti 1 2 
V vaje po RC 2 6 
D poročila 1 8 
DT delo tajnika 5 14,5 
D-web internet 7 66 
G gospodar 32 113 
INV inventura 7 114 
A meddruštvene 11 132 
DB blagajna 14 133 
RO ostala reševanja 4 142,5 
R reševanje iz jam 3 174 
B bolničarji 6 187,5 
Z službe JZS 16 214 
D-RC RC 14 224,5 
P potrjevanje statusa 1 286 
S sestanki 30 724 
CZ CZ 19 892 
O ostalo – JZS / JRS 49 975 
US usposabljanje specialnosti 12 1.023,5 
U usposabljanja - poligon 7 1.275 
UJ usposabljanja v jami 6 1.751 
K kondiciranje 14 1.965 
E mednarodne aktivnosti 13 2.412 

 
Skupno število aktivnosti: 274. 
Skupaj opravljenih prostovoljnih ur dela: 12.834 ur. 
 
Poročilo pomagali sestaviti: 
Marko Zakrajšek 
Damijan Šinigoj 
Marko Erker 
Maks Merela 
 
 
Walter Zakrajšek 
Vodja Jamarske reševalne službe 
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Poročilo Službe za varstvo jam pri JZS za leto 2017 
 
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 2017. 
Z dnem 27. 2. 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. 
Skupaj s člani predsedstva JZS smo se udeležili več sestankov s predstavniki Ministrstva za 
okolje in prostor Inšpektorata za okolje in prostor, na katerem smo izpostavljali izzive s 
katerimi se soočamo na področju varstva jam, njihove rabe, ureditve zakonodaje, 
preprečevanja aktualnega onesnaževanja ter obenem predstavili naše delo na omenjenih 
področjih in pri pridobivanju podatkov o onesnaženosti jam. 
Seznanili smo se z novelo Zakona o varstvu okolja v katerem se opredeljujejo tudi novi 
postopki in načrti sanacije nelegalnih odlagališč in s tem povezanih ukrepov na področju 
onesnaženja jam in preprečevanja onesnaženja jam. Na podlagi sestanka na Ministrstvu za 
okolje in prostor bodo v nadaljevanju podane pripombe oz. predlogi za izboljšavo omenjene 
novele zakona. 
Z namenom povečanja zainteresiranosti jamarske javnosti pri oddaji gradiva v Kataster jam 
JZS smo skupaj z omenjeno strokovno službo z letošnjim letom uvedli vrednotenje oddajanja 
H-zapisnikov. Na ta način se bo ob promociji oddajanja zapisnikov pridobilo še več 
relevantnih podatkov o trenutnem stanju jam. 
V sodelovanju z Zavodom RS za varstvo narave in Inšpektoratom RS za okolje in prostor smo 
sodelovali pri vključevanju jamarskih društev pri nadzoru podzemnih jam. Nadzor je potekal 
v 10 izbranih jamah po Sloveniji v sodelovanju z lokalnimi jamarskimi društvi. Ob odsotnosti 
vodje Službe za varstvo jam so člani predsedstva JZS sodelovali tudi pri izobraževanju 
inšpektorjev v Celju, pri čemer smo se seznanili s potekom aktivnosti. 
Skupaj s vodstvom JZS smo se seznanili o problematiki ogroženosti človeške ribice zaradi 
glivičnih bolezni predvsem Batrachochytrium salamadrivorans (Bsal), s katerim se soočajo na 
ravni celotne EU. Zaradi hitrega razširjanja glivične bolezni smo na Ministrstvo za okolje in 
prostor ter Predsednika vlade naslovili odprto pismo, kjer smo jih seznanili s problematiko in 
pozvali k ukrepanju. 
V okviru Službe za varstvo jam smo spremljali projektne aktivnosti, ki so neposredno 
povezane z reševanjem problematike onesnaženih jam in sicer projekta Life Kočevsko ter 
odmevnega mednarodnega čiščenja »Škocjan Caves Rocks«, ki je združilo več kot 190 
udeležencev iz 9 držav ter se seznanili s potekom in rezultati aktivnosti. 
Skupaj s projektnimi partnerji smo pričeli s pripravo projektne dokumentacije za projekt 
LIFE, s katero naslavljamo reševanje onesnaženosti jam v Sloveniji ter ozaveščanja 
prebivalstva o problematiki. 
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Kot Vodja Službe za varstvo jam in Inštruktor JZS sem 2. 9. 2018 sodeloval pri jamarskih 
izpitih JZS, ki so potekali v Škofji Loki ter preverjal, ocenjeval in dopolnjeval znanje 
kandidatov s področja varstva jam. 
Osrednja aktivnost SVJ v letošnjem letu se je osredotočala na analizo onesnaženosti jam, ki 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. 
S področja onesnaženosti jam so bili v strokovni in znanstveni literaturi objavljeni naslednji 
prispevki, predstavljeni tudi na različnih zborovanjih in posvetih: 

- TIČAR, Jure, RIBEIRO, Daniela. Onesnaženost jam v Beli krajini. Jamar, ISSN 1855-2579, mar. 
2017, leto 9, št. 1, str. 52-53, zvd. [COBISS.SI-ID 41313581] 

- DELIĆ, Teo, FAJDIGA, Bojana, DOBRAVC, Miha, STRAHOVNIK, Ljudmila, TIČAR, Jure. 
Problematika nelegalnega izlova jamskih hroščev v Sloveniji : biotska raznovrstnost v 
Sloveniji in jamski endemiti. Jamar, ISSN 1855-2579, mar. 2017, leto 9, št. 1, str. 55-56, ilustr. 
[COBISS.SI-ID 41313837] 

- RIBEIRO, Daniela, TIČAR, Jure. The problematics of cave pollution in Bela krajina = 
Problematika onesnaženosti jam v Beli krajini. Natura Sloveniae : revija za terensko biologijo, 
ISSN 1580-0814. [Tiskana izd.], 2017, letn. 19, št. 1, str. 43-45. http://web.bf.uni-
lj.si/bi/NATURA-SLOVENIAE/pdf/NatSlo_19_1_10.pdf. [COBISS.SI-ID 41860653] 

- TIČAR, Jure, TOMIĆ, Nemanja, BREG VALJAVEC, Mateja, ZORN, Matija, MARKOVIĆ, Slobodan 
B., GAVRILOV, Milivoj B. Cave tourism in Slovenia : on the edge between mass tourism and 
geoheritage protection. V: JARY, Zdzisław (ur.), WIDAWSKI, Krzysztof (ur.). Geotrends. 
Wrocław: Instytut Geografii Rozwoju Regionalnego Universytetu Wrocławskiego. cop. 2017, 
str. 20. http://www.geogr.uni.wroc.pl/data/files/konferencje/lib-geotrends_2017.pdf. 
[COBISS.SI-ID 41998125] 

- TIČAR, Jure. Geoturizem v slovenskih turističnih jamah. V: KUMER, Peter (ur.), et al. Premiki 
in obrobja : zbornik izvlečkov. 1. izd. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Založba 
ZRC, ZRC SAZU. 2017, str. 11. [COBISS.SI-ID 42260013] 

-  

 
 
 
 
 
 
 
 
Jure Tičar 
vodja Službe za varstvo jam pri JZS 
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Poročilo Blagajnika JZS za leto 2017 
 
Poročilo je v 1. prilogi.  
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Poročilo Varnostno tehnične službe JZS v letu 2017 
 
V letu 2017 je varnostno tehnična služba Jamarske zveze Slovenije (poslej VTS) opravila 
naslednje aktivnosti:  
 
1. Iz preteklega leta, ko je VTS zbrala popkovine rabljene prvenstveno v okviru Jamarske 

reševalne službe (vendar ne samo) ter jih destruktivno preizkusila, je v letu 2017 napisala 
članek o rezultatih testiranja v revijo Jamar. Ugotovila je, da se popkovine starajo 
sorazmerno hitro. Poleg tega se, skladno s trendi prisotnimi v drugih vejah športa na 
višini, vrvi namenjene popkovinam skozi leta tanjšajo. Kljub vse boljšim tehnikam zaščite 
vrvi (različne vrste impregnacije), je raziskava pokazala, da tanjše vrvi zdržijo manj in 
obratno. Najbolj zaskrbljujoče je dejstvo, da v povprečju jamarski reševalci, ki naj bi gojili 
bolj pozitivni odnos do varnosti v jamah uporabljajo svoje popkovine preko – nekateri 
tudi daleč preko – priporočenih kriterijev upokojitve popkovin. Zaradi tega je VTS v sklepu 
članka podala smernice rabe, pregledov in upokojitve popkovin v jamarstvu. Smernice 
niso nobena novost, vendar je raziskava pokazala, da je to znanje dobro obdobno 
osvežiti.  

2. V drugi sklop sodi mednarodno delovanje VTS. To je prvenstveno zadevalo interakcijo z 
italijansko jamarsko reševalno službo. V začetku leta se je udeležil predstavitve italijanske 
organizacije dela reševalnih ekip v jami. Nekaterim prisotnim je znano, da se njihova 
tehnika tudi v smislu organizacije dela v jami bistveno razlikuje od preostalih prisotnih v 
svetu, ki so oslombo iskale predvsem v francoski tehniki. Prednost tehnike je manjše 
število potrebnih ljudi in manjša količina opreme, vendar je tehnika sama po sebi 
verjetno nekoliko počasnejša in tudi bolj zapletena. Majhno število potrebnih ljudi pa se 
na drugi strani kaže kot izrazita prednost pri reševanju iz globokih jam, kjer ekipe lahko 
alternirajo pri delu in so zato in zaradi manjše mase opreme bolj spočite. Spočitost pa pri 
dolgotrajnih reševanjih pomeni varnost. Kasneje smo organizirali v okviru JRS poskusno 
vajo v kateri smo preizkusili to tehniko. V obdobju med 5. in 9. aprilom se je po liniji JRS 
vodja VTS udeležil tečaja italijanske CNSAS z naslovom Tecnici specialisti in recupero (v 
prevodu bi se naslov glasil »Tehniki specializirani za izvlek«). Namen tečaja je bil 
prestavitev nekaterih naprednejših tehnik izvleka, ki pridejo prav v določenih 
specialnejših konfiguracijah jamskih rovov. Predstavljene in preizkušene so bile sledeče 
tehnike:  
- t.i. sistem stendipanni oziroma izvlek nosil iz brezna na polico po principu škripca za 

obešanje perila. 
- tehnika Scabar. 
- večkraten prehod iz vodoravne v povsem navpično lego nosil in nazaj. 
- prehod vozla na protiteži. 
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- prehod fiksnega odmika. 
- prehod nosil preko preusmeritve na prečnici. 

3. Združenje ECRA (European Cave Rescue Association) je na letnem srečanju v Bolgariji 
ustanovila tehnično komisijo. Prvotno so bili povabljeni v komisijo predstavniki treh 
članic. Italije, Hrvaške in Slovenije. To mesto je zasedel vodja VTS. 

4. VTS je Jamarski reševalni službi podala strokovno mnenje o upokojevanju rabljene 
jamarske opreme. Brezhibnost in ustreznost osebne varovalne opreme rabljene v 
jamarskem reševanju ima namreč globlje razsežnosti, kakor tiste rabljene v običajni 
jamarski prostočasni aktivnosti.  

5. Vodja VTS je na jamarski dopisni listi skozi leto podal nekaj relevantnejših opozoril glede 
odpoklicev določenih artiklov s področja osebne varovalne opreme in glede tveganih 
vedenj.  

6. Vodja VTS je ocenil novi Bealovi prižemi in njihovo uporabnost za jamarstvo. Krajša ocena 
se bo pojavila na straneh VTS.  

7. Vodja VTS se je udeležil nekaterih mednarodnih dogodkov:  
a) Sejem Outdoor, ki je posvečen opremi za aktivnosti na prostem in se je leta 2017 

prvič odvijal konec junija.  
b) Sejem A+A, ki se na dvoletni osnovi v Düsseldorfu odvija v novembru. Posvečen je 

osebni varovalni opremi.  
c) Tekmovanja Singing Rock Steel, ki se začetek decembra odvija v mestu Kladno na 

Češkem. Posamično je vodja zasedel 19 mesto med 77 nastopajočimi. Ekipno pa je še 
z Andrejem Hlišem in Grego Maffijem zasedel 8 mesto med 17 nastopajočimi.  

8. Vodja VTS je sprotno posodabljal in izpopolnjeval dokumentacijo s področja evropske in 
nacionalne pravne ureditve varnega jamarstva in varne jamarske opreme.  

9. Konec leta 2017 je stekel projekt preizkušanja rabljenih in odrabljenih jamarskih sedežnih 
pasov. Konec novembra in tekom decembra je potekalo zbiranje pasov. Pozive za oddajo 
pasov je vodja VTS večkrat ponovil tako na jamarski listi kakor na listi JRS. Navdušenje za 
oddajanje pasov je bilo glede na popkovine veliko manjše. Nasprotno kot pri popkovinah 
pri pasovih donatorjem namreč novih pasov nismo mogli obljubiti. Zaradi tega je bila bera 
veliko manjša. Ne glede na majhen numerus smo iz destruktivnih preizkusov vendarle 
uspeli pridobiti nekaj ugotovitev. O njih si bo mogoče prebrati v novi številki revije Jamar.  

 
 
 
 
 
Miha Staut 
Vodja Varnostno tehnične službe pri JZS: 
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Poročilo Izobraževalne službe JZS v letu 2017 
 
Delo izobraževalne službe pri Jamarski zvezi Slovenije (IS-JZS) v letu 2017 je potekalo v 
skladu z izobraževalnim sistemom in dogovori med različnimi službami v JZS. 
 
Izobraževalna služba je  v letošnjem letu izvedla dva izpitna roka, v katerem so lahko jamarji 
opravljali izpite za naziv Jamar pripravnik, Jamar in Inštruktor jamarstva. Prav tako so jamarji  
lahko opravljali tudi izpit USJD. Poleg dveh rokov, ki so bili znani že ob začetku leta, so lahko 
jamarji s pomočjo Jamarske zveze Slovenije in izobraževalne službe opravljali izpite za naziv 
pripravnik tudi na društvenem nivoju. Letos smo ponovno organizirali društvene izpite za  
Šaleški jamarski klub Podlasica Topolšica, Jamarski klub Črni galeb Prebold in Jamarsko 
društvo Gorenja vas. Izpiti so potekali v steni v Florjanu.  
 
1. Potrjevanje statusa inštruktorjev JZS 
V soboto, 28.1.2017, je bil sestanek inštruktorjev in potrjevanje statusa inštruktorjev, ki se 
ga je udeležilo 19 inštruktorjev IS-JZS. Vsi so status tudi potrdili.  
 
2. Društveni izpiti 
Društveni izpiti so v mesecu maju potekali v plezališču  Florjan  (ŠKJP Topolšica), kjer so so 
združili trije klubi. Tako je 5 članov vseh društev opravljalo izpit za naziv jamar pripravnik, 
uspešno so opravili izpite 4 kandidati. Ena kandidatka izpita ni opravila.  Pri izvedbi izpitov 
sta  pomagala dva inštruktorja JZS.  
Podeljeni nazivi: 
4 X Jamar pripravnik 
 
3. Jamarski izpiti 
V mesecu juniju (17. 6. 2017)  je JKNM ob okrogli obletnici gostil jamarske izpite pri jami 
Stropnici. Vsem udeležencem je JKNM zagotovil toplo kosilo, nekateri pa so zaradi 
oddaljenosti od doma lahko v bivaku tudi prespali. Pri izvedbi izpitov je sodelovalo 10 
jamarskih inštruktorjev in predstavnik iz ARSO. Na izpite je bilo prijavljenih  30 prijavljenih. 
Dva od prijavljenih sta odpovedala, ob preverjanju pogojev se je izkazalo, da 1 kandidat ni 
imel pogojev za opravljanje izpita. Tako je od opravljanja izpita odstopil. V letošnjem 
izpitnem roku se je prvič zgodilo, da so bili nekateri prijavljeni samo na izpit Jamar ali samo 
na USJD, nekateri posamezniki pa opravljali oboje hkrati. Eden izmed kandidatov izpita ni 
opravil, ker ni opravil preverjanja na poligonu.  
V junijskem roku izpitov je bilo tako uspešno podeljenih: 

- 19 X JAMAR PRIPRAVNIK  
- 3 X JAMAR 
- 3 X INŠTRUKTOR 
- 7 x USJD 
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4. Dolenjski jamarski tabor 
V mesecu avgustu  (25. -27. 8. 2017) je s pomočjo Izobraževalne službe pri JZS potekal tudi 
dolenjski tabor, kjer je izobraževalna služba pomagala pri izvedbi različnih delavnic in 
pomagala kandidatom, da utrdijo in preverjajo svoje znanje. S pomočjo JZS inštruktorjev so 
se seznanili z merjenjem in dokumentiranjem jam, s poligonom, vadili so tovariško pomoč 
na različne načine ter opremljali steno in vadili vozle.  Na taboru je bilo tako prisotnih 6 
jamarskih inštruktorjev, tabor je trajal tri dni.  
 
5. Jamarski izpiti  
Jesenski rok izpitov (2. 9. 2017)  je potekal v Škofji Loki, kjer  je DRP ob okrogli obletnici 
ustanovitve zagotovilo prostore in topel obrok.  Na izpite je bilo prijavljenih 10 kandidatov. 
Vsi kandidati so uspešno pokazali svoje znanje. Pri izvedbi izpitov je sodelovalo 8 jamarskih 
inštruktorjev in predstavnica ARSO.   
V jesenskem roku je bilo tako podeljenih: 

- 7 x JAMAR PRIPRAVNIK 
- 2 x JAMAR 
- 1 x INŠTRUKTOR 
- 2 x USJD 

Vsem društvom, ki so gostili jamarske izpite se zahvaljujem za organizacijo in pomoč pri 
izvedbi.  
 
6. Skupno število podeljenih nazivov v letu 2017 
V letu 2017 je tako uspešno pridobilo interne nazive znotraj JZS 48 kandidatov: 

- 30 X JAMAR PRIPRAVNIK  
- 5 X JAMAR  
- 4 X INŠTRUKTOR JAMARSTVA 
- 9 X USJD 

Po končanih izpitih je IS-JZS v roku oddala podatke  o opravljenih USJD izpitih 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 IS-JZS 
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Poročilo Tajnice JZS v letu 2017 
 
V letu 2017 sem nadaljevala z delom tajnice JZS! 
Pošiljke so redno prihajale na moj naslov. 
 
Prispele in evidentirane poštne pošiljke: 

1. PREJETI RAČUNI 383 
2. PREJETA POŠTA 130 
3. PREJETE PODPISANE POGODBE 83 
4. POSLANA POŠTA 90 

 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdenka Žitko 
Tajnica JZS 
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Poročilo Komisije za jamsko in tehnično potapljanje JZS v letu 2017 
 
V letu 2017 so se jamski potapljači udeležili več mednarodnih dogodgov ter opravili več 
jamsko-raziskovalnih raziskav. Nadaljuje se zbiranje podatkov za izdelavo E-kart vodnih jam, 
uspešno se povezujemo in sodelujemo z tujimi jamskimi potapljači. 
 
Na skupščini ECRA v Sofiji je bila ustanovljena služba za jamsko in tehnično potapljanje na 
evropskem nivoju, katere vodja je predstavnik Slovenije Robert Anžič. 
 

- 27.-30.2017:   Mednarodni potapljaški tabor v Srbiji 
- 18.03.2017: Pivka jama (Burja, Gantar, Vrhovec) 
- 13.04.2017: povezava Pivka jame in Magdalena jame (Gantar, Vrhovec)  
- 02.-04.06.2017: Udeležba na mednarodni vaji COOPERATE 2017 
- 21-23.07.2017: Kostanjeviška jama (Anžič, Vengušt) 
- 22.07.2017: Planinska jama (Gantar, Vrhovec)  
- 26.-30.07.2017: Mednarodna vaja BUNA 2017 – MOSTAR  
- 11-13.08.2017: Kostanjeviška jama (Anžič, Vengušt) 
- 26.08.2017: Planinska jama (Gantar, Vrhovec) 
- 26.08.-02.09.2017: Mednarodno srečanje jamskih potapljačev Mostar 
- 09.09.2017: Planinska jama (Gantar, Vrhovec)  
- 05.-08.10.2017: ECRA SOFIA mednarodna vaja 
- 15.10.2017:  Kostanjeviška jama (Anžič, Vengušt) 
- 04.11.2017: Planinska jama (Gantar, Vrhovec) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Robert Anžič 
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Poročilo Knjižnice JZS v letu 2017 
 
Knjižnica JZS je tudi v letu 2017 prejemala revije tujih jamarskih klubov in zvez ter slovenske 
revije, ki obravnavajo tudi jamarstvo. 
 
Revije so neredno romale v knjižnico. 
 
Na knjižnih policah so se pojavile nove knjige, odlična hrvaška knjiga Speleologija in knjigi v 
slovenskem in angleškem jeziku V neznano, ki so ju donirale Škocjanske jame. 
 
Obisk in izposoja sta bila skoraj nična. 
 
Revijo Jamar sem kot izmenjavo dostavil nekaterim ustanovam v Ljubljani. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Boštjan Vrviščar 
Knjižničar JZS   
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Poročilo Skrbnika spletne strani JZS in jamarske liste za leto 2017 
 
Spodaj podpisani Simon Hiti, kot skrbnik spletne strani in e-mailing liste Jamarske zveze 
Slovenije navajam pregled aktivnosti in dela za leto 2017. 
 
Spletna stran 
Na spletni strani se je delalo sprotna vzdrževalna dela. Dodajalo se je nove vsebine in 
popravljalo obstoječe (zgodovinski zapisi, kataster, ….). 
 
E-mailing lista 
E-mailing lista deluje normalno. Na njej se je pojavilo nekaj javnih obtožb oz. javnega 
blatenja imen s strani e-mail naslovov, ki niso prijavljeni na listo oz. so se ljudje s temi e-mail 
naslovi sami prijavili na listo. Pri tem se originalnega pošiljatelja ni dalo ugotoviti – e-mail je 
bil lahko poslan v imenu nekoga drugega. Zato sem na e-mailing listi sem uvedel strožje 
ukrepe: 

- Ljudje, ki se sami prijavijo na listo niso več avtomatsko prijavljeni, ampak prijava čaka 
na odobritev s strani vzdrževalca liste.  

- E-maili, ki so poslani z e-mail naslovov, ki niso prijavljeni na listo, se brišejo (ne glede 
na vsebino). 

- E-maile s priponkami se sortirajo glede na to ali je vsebina primerna za javno objavo 
ali ne. 

Predsedstvo JZS se je s temu ukrepi strinjalo. 
Neprimerni in sumljivi e-maili se v pregled posredujejo le predsedstvu JZS.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Simon Hiti 
Skrbnik spletne strani in e-mailing liste JZS 
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Poročilo Urednika revije Jamar za leto 2017 
 
Revija Jamar izhaja enkrat na leto. Predviden izid revije je v mesecu marcu in se prilagaja 
občnemu zboru JZS. Letošnja 15. številka bo izšla v nakladi 600 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. 
 
Ko sem začel z nabiranjem člankov za novo številko revije Jamar, sem presenečeno ugotovil, 
da bo s to številko za nami že desetletje izhajanja revije. To pa ni kar tako! Projekt, ki je 
nastal zaradi zapolnjevanja vrzeli v slovenski jamarski literaturi, je z leti dozorel v spodobno 
revijo. In to kljub temu, da jo ustvarjajo jamarji in ne profesionalni novinarji. Morda je to 
tista dodana vrednost, ki vsebinam daje pravo težo, informacije iz prve roke, doživeto in 
brez olepševanj. Prva leta je revija izhajala dvakrat letno, vendar je bilo, kljub pestremu 
jamarskemu dogajanju, težko slediti tempu priprave. Revija namreč nastaja počasi. 
Razmisliti je treba o vsebini, sodelovati z avtorji, pregledati, dopolnjevati, lektorirati in 
nenazadnje oblikovati v spodoben izdelek, kar pa zahteva svoj čas in trud. V veliko pomoč je 
seveda pomočnik urednika, ki skrbi za točnost vsebine in to mesto že od vsega začetka 
zaseda Miha Čekada, s katerim sva revijo tudi skupaj zastavila. Brez njegove pomoči bi bila 
revija vsebinsko precej siromašnejša. Najino delo je na koncu lektorsko dopolnjevala še 
Mojca Stritar Kučuk. Velika hvala obema, da smo revijo uspešno peljali skozi vsa ta leta. 
 
Kljub odlični ekipi se je v desetih letih pomanjkanje časa čedalje bolj stopnjevalo, vse do 
odločitve, da s 15. številko preneham z urejanjem revije. Vendar s tem revije seveda ne bo 
konec. Zamenjal se bo le urednik, revija bo izhajala še naprej v podobnem okvirju. Upam le, 
da bo novi urednik poskrbel za nemoten proces in redno izhajanje. 
 
Naj se zahvalim vsem avtorjem, ki ste sodelovali pri nastajanju vsebin, članom uredništva in 
simpatizerjem revije. Hvala tudi založniku Jamarski zvezi Slovenije, ki je vsa leta zaupala 
uredniški ekipi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peter Gedei 
Glavni in odgovorni urednik revije Jamar 
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Poročilo predstavnika JZS za stike s tujci za leto 2017 
 
V preteklem letu 2018 je večina tujcev v kontakt z Jamarsko zvezo Slovenije stopila preko 
elektronske pošte na naslov info@jamarska-zveza.si. Tekom celega leta je bilo približno 20 
povpraševanj po različnih informacija v zvezi z jamarstvom v Sloveniji. Nekaj vprašanj je bilo 
glede napotitve ali pomoči pri urejanji potrdil USJD, največ pa je bilo vprašanj na temo 
obiskovanja slovenskih jam. Tuje jamarje, ki planirajo obiskovanje naših jam in še nimajo 
vzpostavljenih vezi s slovenskimi jamarji, zanimajo predvsem informacije o možnih 
nastanitvah (možnosti poceni nočitev ali možnosti kampiranja, manj je povpraševanja po 
dražjih celotnih ponudbah, ki bi vključevale tudi penzione oz. prehrano). Za večino so 
zanimive torej poceni nastanitve v regiji, ki ponuja obiske srednje zahtevnih jam. 
 
V kolikor so bila povpraševanja lokacijsko bolj konkretna smo jim poslali tudi kontaktne 
podatke klubov, ki določeno območje pokrivajo. 
 
Na angleških straneh spletne strani Jamarske zveze Slovenije tujci lahko najdejo večino 
potrebnih informacij, veliko jamarjev, ki se v Slovenijo vrača vsako leto pa ima tudi že 
navezave z lokalnimi jamarskimi društvi in se tako za potrebne informacije obračajo tudi na 
njih. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dr. Maks Merela  
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Poročilo strokovne službe za šport za leto 2017 
 
Poročilo je v 2. prilogi.  
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Poročilo Nadzornega odbora JZS za leto 2017 
 
Delo nadzornega odbora je potekalo v običajnem okviru nalog, ki jih daje statut. Člani 
nadzornega odbora smo se redno udeleževali sej predsedstva JZS, bili občasno prisotni še na 
kakih drugih aktivnostih in članom predsedstva pomagali z nasveti, mnenji in priporočili. Od 
društev, članic JZS nismo dobili prav nobene pobude, prošnje ali komentarja, čeprav smo 
nekaj tednov pred sklicem občnega zbora posebej ponudili možnost sooblikovanja dnevnega 
reda. 
Na nivoju JZS kot celote je treba poudariti vse bolj intenzivno delo na področju prijavljanja 
projektov: začenja se izvajati projekt CSAR (cave search and rescue, kar je zasluga predvsem 
JRS), v pripravi je prijava na projekt Life, v pripravi je tudi pridobitev statusa društva v 
javnem interesu na področja znanstvenoraziskovalne dejavnosti. Pomembna pridobitev je 
dovoljenje za uporabo prostorov v Bovcu za JRS in jamarje, še vedno pa tečejo aktivnosti za 
postavitev jamarskega bivaka na Rombonu. Vodstvo JZS je tudi močno vpeto v tekoče 
spremembe zakonodaje, ki jo pripravlja ministrstvo za okolje. Poleg že omenjene JRS so tudi 
v drugih službah obsežne aktivnosti, ki presegajo redno delo; omenimo platformo za 
digitalni Kataster jam in aktivnosti Službe za varstvo jam: dobro sodelovanje z organi 
pregona glede ilegalnega izlova hroščev ter delo na sistematičnem ovrednotenju 
onesnaženosti jam. 
Izobraževalna služba sicer v osnovnem okvirju deluje uspešno, še vedno pa ni naredila večjih 
korakov naprej; o potrebnih nalogah smo že pisali v preteklih poročilih. Nekaj nerodnosti je 
še ostalo na področju prejemanja pošte in inventure, vendar se tudi tu stanje izboljšuje. 
Edina nedelujoča služba pa je uredništvo Naših jam, kjer se dejansko ne dela nič. 
Pomemben korak naprej, tako rekoč mejnik, pa je zaposlitev poslovne sekretarke, za enkrat 
še za krajši delovni čas. Precej zgoraj omenjenih uspehov sloni prav na njenem delu, saj 
dejansko presega prostovoljno delo že tako obremenjenih vodij služb. Drugi pomemben 
mejnik je vzpostavitev enotnega sistema nezgodnega zavarovanja za jamarje iz vseh društev, 
članic JZS, za enkrat še na prostovoljni osnovi. Še ena pomembna aktivnost je iskanje novih 
prostorov, kjer je bila lokacija že dogovorjena z občino, pogoji najema tudi, vendar na koncu 
ni prišlo do realizacije zaradi potreb lastnika stavbe. Nadzorni odbor se je pogovoril tudi z 
računovodskim servisom, edino priporočilo za naprej je bolj sprotno dostavljanje 
dokumentacije, sicer pa nimajo večjih pripomb. 
Preteklo poročilo nadzornega odbora smo zaključili z omembo civilne tožbe članice JRS, 
ponesrečene na aktivnosti, in s tem povezano zelo visoko zahtevano odškodnino. Zadeva se 
je zaključila s poravnavo, kjer je izpogajana odškodnina znatno nižja od prvotno zahtevane, 
za ugoden razplet pa se moramo predvsem zahvaliti odličnemu angažmaju predsednika JZS. 
Če se ob iztekajočem mandatu ozremo na zadnji dve leti, vsekakor lahko ugotovimo, da je v 
tem času JZS naredila nekaj pomembnih korakov naprej. Z veseljem je prisostvovati sejam 
predsedstva, kjer so intenzivni pogovori o prijavi na projekte, tako da za nekdaj žal pogosta 
osebna obračunavanja niti ni več časa. 
 
Miha Čekada, Robert Rehar, Sašo Finžgar 
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