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Poročilo predsednika JZS za leto 2019
Kot predsednik Jamarske zveze Slovenije podajam poročilo o delovanju za obdobje druge polovice
mandata in sicer od 19. 3. 2019 do konca leta 2019.
Po pregledu nalog, ki sem si jih zadal ob kandidaturi za predsednika JZS leta 2016, je edina neizpolnjena
naloga pridobiti nove prostore JZS. To nam prinaša več nevšečnosti, največja med njimi je neažurna
pošta, a še vedno delam na tem in dogodki se odvijajo nam v prid.
Realizacija nalog je naslednja.
-

-

Zaposlitev strokovne sodelavke, zaenkrat še za krajši delovni čas.
Pridobitev dokumentacije in predračuna za postavitev Skladišča opreme JZS na Rombonu.
Uspešna organizacija proslave ob 130-letnici organiziranega jamarstva v Sloveniji.
Sodelovanje enote CaveSAR na mednarodni vaji v Avstriji.
Uspešna izvedba Slovenskega jamarskega tabora v Koči Petra Skalarja in Jamarskem bivaku na
Kaninu.
Postavitev Jamarske razstave v muzeju PZS v Mojstrani. Do sedaj jo je obiskalo več kot 6000
obiskovalcev.
Ponovna prijava na projekt Life v zvezi z varstvom jam.
Pomoč pri realizaciji večjih odmevnih medijskih dogodkov, reportaža na japonski državni
televiziji in na National Geographic Channelu, podpora treningu astronavtov Evropske
vesoljske agencije.
Izdelana platforma za digitalni Kataster. Čaka na realizacijo.
Realizacija dela iz pogodbe za zagotovitev podatkov o podzemnih jamah Slovenije z
Geodetskim inštitutom.
Potrjen je prvi prostovoljni naravovarstveni nadzornik s področja jamarstva.

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 2019
Aktivnosti
Kataster je v obdobju od 18. 2. 2019 do 20. 2. 2020 opravil okoli 100 rednih aktivnosti. Poleg tega smo
izvajali tudi aktivnosti, vezane na projekte: sodelovanje pri pripravi planinskih zemljevidov in TK-25 ter
vzdrževanje Spletnega katastra JZS. Za to smo skupaj porabili preko 600 zabeleženih ur, še kakšno
tretjino tega so porabili sodelujoči na projektih. 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,
- projekt priprave seznama jam za karte TK-25
- 2-krat priprava nove baze jam za društva,
- izvedba vrednotenja zapisnikov leta 2018,
- vzdrževanje in nadgrajevanje Spletnega katastra jam JZS.

Oddaja zapisnikov
30 organizacij (+ JZS) je v letu 2019 oddalo 3288 zapisnikov, od tega 488 A-zapisnikov. Po številu
oddanih zapisnikov tokrat vodijo društva ŠJKP Topolšica, JK Novo mesto in JK Železničar, ki so skupaj
prispevala skoraj 51% vseh zapisnikov. Društva zapisnike večinoma oddajajo sproti, nekaj več oddaje
je bilo na koncu drugega polletja. Le kakšen odstotek zapisnikov smo prejeli po navadni pošti oz. na
papirju.
Na morebitne napake pri izpolnjevanju zapisnikov osebje Katastra avtorje opozarja že sproti, tako da
je zavrnitev s stani IZRK relativno malo. Zapisnikarji imajo še vedno veliko težav s pretvorbo in zapisom
koordinat, opisovanjem dostopa, (ne)zaokroževanjem dolžin jam ter risanjem načrtov. Večino manjših
popravkov opravita katastra JZS in IZRK. Opažamo preveliko svobodo raziskovalcev pri izbiri imen
novih jam. Predlagamo, da se avtorji zapisnikov nekoliko bolj držijo priporočil za izbiro imen, hkrati pa
jih ustrezno utemeljijo v rubriki 'Izvor imena' v A-zapisnikih, ko je to potrebno.
Trenutno število registriranih jam (2019b) je 13433, za leto 2019 se pričakuje še registracija cca. 200
novih jam (nekoliko manj kot leto poprej).
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Društvo
Topolšica
Novo mesto
Železničar
Rakek
Brežice
Ribnica
Krka
neznano
tujci Italija CGEB
Borovnica
Kranj
Logatec
Velenje
Škofja Loka
Ajdovščina
Divača
IZRK
Temnica
Kostanjevica
Tolmin
Carnium
Sežana
Koper
JZS
Postojna
tujci Češka
tujci VB ICCC
Domžale
Kamnik
tujci Italija
SE UPS
Skupaj

A

B

46
81
38
169
4
13
20
30
22
12
14
13
7
6
1
2
2
3
1

1
1
1
1

488

C
D
E
F
G
H
I
Skupaj
57 174
37
59
81
58
79
591
42 150
83
97
25
69
547
163 242
3
40
46
1
1
534
30
174
3
376
38 132
4
45
4
8
2
237
20
36
1
13
35
26
11
155
11
20
2
20
28
6
21
1
129
1
4
32
30
1
98
15
23
32
92
17
8
17
23
10
87
2
7
14
14
10
13
74
9
10
13
18
5
6
74
13
1
14
12
15
1
63
3
6
6
6
6
6
3
3
45
11
11
9
8
1
41
11
6
1
3
10
4
37
3
21
1
25
1
5
3
3
4
18
2
3
2
2
12
6
4
2
12
2
1
2
6
3
3
6
6
6
1
3
1
5
1
1
1
4
1
1
1
4
1
1
3
1
1
2
1
2
1
1
2
1
1
468 832
81 552 467 174 220
6
3288

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

Slika 2: Število oddanih zapisnikov po letih

Vrednotenje 2018
Izvedli smo vrednotenje zapisnikov, oddanih v letu 2018. Društvom smo tokrat namenili 16.000,00 €,
delitev pa izvedli skladno z obstoječo formulo. Največ točk so dosegla društva JK Novo mesto, JD Rakek
in JK Železničar. Vrednost točke je bila 1,19 €.
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Društvo
Novo mesto
Rakek
Železničar
Borovnica
Topolšica
Temnica
Kranj
Krka
Brežice
Velenje
Divača
Logatec
Škofja Loka
Ribnica
Carnium
Ajdovščina
Sežana
Prebold
Črnomelj
Postojna
Skupaj

Točk
3332,7
2858,6
1290,0
954,3
736,7
724,6
724,1
655,1
595,4
441,7
222,8
190,5
174,2
129,8
121,0
110,0
79,9
54,6
30,7
19,3
13.446

Tabela2: Vrednotenje 2018

Projekti
V letu 2019 je kataster nadaljeval sodelovanje pri pripravi planinskih kart.
Nadaljevali smo delo na projektu izbora jam za nadaljnjo objavo na zemljevidih merila 1:25.000, kjer
sodelujemo z Geodetskim inštitutom Slovenije.
Spletni kataster jam JZS je že skoraj dve leti dostopen na naslovu https://kataster.jamarska-zveza.si.
Za raziskovalce zelo pomembna je objava leg novih jam kmalu po tem, ko so obdelane v katastru JZS.

Finance
Kataster je društvom v letu 2019 namenil 16.000,00 € za redno sporočanje podatkov o jamah. Več
podatkov, vključno s prihodki in vsemi odhodki, je na voljo v finančnem poročilu blagajnika JZS.

Redno delo
V okviru uradnih ur in izven tega časa smo v Katastru skrbeli za vsebinski pregled, popravljanje in
tiskanje prispelih zapisnikov, vodenje knjige prejetega gradiva, vlaganje zapisnikov preteklega leta v
ustrezne mape in druge sprotne obveznosti.
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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 Alenke Jelen
in Lee Pavrič iz ŠJKP Topolšica. Zahvalil bi se tudi vsem, ki so sodelovali pri projektu TK-25.
Marko Erker
vodja Katastra jam JZS

Poročilo jamarske reševalne službe pri JZS za leto 2019
Jamarska reševalna služba (JRS) pri Jamarski zvezi Slovenije je bila tudi v letu 2019 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 2019 je Jamarska reševalna služba pri Jamarski zvezi Slovenije, ob dnevu Civilne zaščite, dobila
Kipec CZ. Kipec je najvišje priznanje za prostovoljno delo v sistemu zaščite in reševanja.

JRS vaje in usposabljanja
Zimsko usposabljanje na Zelenici. Usposabljanje smo pričeli v petek zvečer in zaključili v nedeljo po
kosilu. Člani društva GRS Tržič so v petek zvečer pripravili dve predavanji na temo lavinskega trojčka
in ABS nahrbtnik in nevarnosti pred snežnimi plazovi. V soboto smo preizkusili uporabo lavinskega
trojčka, prerez snežne odeje in struktura snega. Pravilno iskanje in reševanje zasutega v snežnem
plazu. Zaustavljanje s pomočjo cepina in vrvna naveza.
JRS vaja v plezališču. Reševalni manevri. Utrjevanje, pregled novosti. Uporaba motornega vitla.
Vaja v jami Bela griža 1. Simulacija intervencije. Vaja iz globine – 400m.
Reševalna vaja za ženske z mednarodno udeležbo v Škamprlovi jami.
Vaja v soteski Koritnica pod trdnjavo Kluže. Tri ekipe. Ekipa v vodi vadila pravilen dostop in reševanje
utapljajočega. Prva zunanja ekipa dvig poškodovanega iz dna soteske po strmi brežini. Druga pa s
pomočjo motornega vitla na dvojno žičnico in na varno.
Žičniško reševanje na krožno kabinski žičnici Kanin. Vaja v organizaciji CZ Bovec. Sodelujoči: žičničarji
Sončnega Kanina, gasilci PGD Bovec in PGD Srpenica, GRS Bovec, JRS in NMP Tolmin. Opazovalci: EHI
Nova Gorica, GRS Tolmin, Mojstrana in Kranjska gora.

Mednarodna sodelovanja
Mednarodna vaja v Avstriji – Ironore 2019. Udeležba enote CaveSAR. Reševanje na ruševini in nočna
vaja v jami.
Srečanje ECRA, Poreč, Hrvaška.
V maju smo sodelovali s snemalno ekipo Arrow Production, ki je o reševanju iz Primadone leta 2016
posnela dokumentarno oddajo za novo serijo REŠENI na National Geographic (predvajano je bilo
januarja 2020).

9

JAMARSKA ZVEZA SLOVENIJE
Lepi pot 6
SI - 1000 Ljubljana
predsedstvo@jamarska-zveza.si
 http://www.jamarska-zveza.si

V septembru smo sodelovali v tritedenskem usposabljanju astronavtov v okviru programa CAVES, ki
ga vodi Evropska vesoljska agencija (ESA). Poleg pripravljalnih akcij (maja in junija) je bila glavna naloga
Jamarske reševalne službe skrb za varnost udeležencev treninga. Z ESO smo tudi podpisali pogodbo o
tovrstnem sodelovanju do leta 2023.

Mednarodne – meddruštvene odprave
Reševalci JRS so sodelovali tudi na meddruštvenih aktivnostih v tujini:
-

Grčija – Dolenjski jamarji.
Bosna – Kranjski jamarji.
Češka – Kraški jamarji.

JRS intervencije in specialnosti
Intervencije:
Februar
Odstranitev NUS iz Kotarjeve prepadne
Uspešna odstranitev granate.
Reševalcev RC Novo mesto – 5
Čas trajanja: 8 ur
Marec
Kanin – pripravljenost doma
Padlega smučarja v manjšo jamo so rešili dežurni reševalci na smučišču.
Reševalcev RC Tolmin – 9
Čas trajanja: 1,3 ure
Maj
Jezero Kreda - Radovna
Iskanje pogrešane osebe. Pogrešanega niso našli.
Reševalcev RC Kranj – 2
Čas trajanja: 5.30 ur
Junij
Reševanje jamarja v Pološki jami
Reševani – iskani pred prihodom reševalcev sam prišel iz jame. Dve ekipi reševalcev sta bili že v jami,
ko smo dobili obvestilo, da je reševani že na planini Polog.
Reševalcev RC Tolmin, Kranj, Ljubljana, Sežana, Postojna – 24
Čas reševanja: 10 ur
Julij
Reševanje psa – Hruševica, Štanjel
Lastnik psa poklical pomoč. Psa, pred prihodom JRS, rešili lokalni gasilci.
Reševalcev RC Sežana – 2
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Čas trajanja: 2 uri
Iskanje pogrešane osebe, okolica Krke
Iskanje dalj časa pogrešane osebe. Osebe niso našli. Pri iskanju pomagali domači jamarji. Pregledali so
19 jam.
Reševalcev: RC Ljubljana in Novo mesto 13
Čas trajanja: 5 ur
Avgust
Iskanje pogrešane osebe – Bele vode
Iskanje je bilo neuspešno. Pogrešan je bil najden, žal mrtev, naslednji dan. Najden je bil na povsem
drugem delu iskanja JRS reševalcev.
Reševalcev RC Velenje – 6
Čas trajanja: 7 ur
Reševanje poškodovanega jamarja – jama Preporod
Na globini 180m padajoči kamen poškodoval jamarja. Potrebno je bilo širjenje ožin. Zahtevna
poškodba glave otežila transport. Premikanje je bilo zelo boleče.
Reševalcev RC Tolmin, Sežana, Postojna, Ljubljana, Kranj – 40
Čas trajanja: 33.30 ur
Oktober
Reševanje psa – Orleška gmajna
Zdrs psa po strmi brežini v vhodnem delu jame. Pes uspešno rešen.
Reševalcev RC Sežana – 2
Čas trajanja: 1.40 ur

Ekipa za širjenje ožin
V letu 2019 je bila ekipa aktivirana za pomoč pri reševanju poškodovanega jamarja v jami Preporod.
Širjenje ožin je bilo zahtevno in dolgotrajno. Komaj prehoden meander dolžine cca. 10m so razširili
dovolj za nemoten transport nosil.
Trening vajo so imeli v rudniku Mežica v Helenskem rovu. Širjenje in lepšanje poti za podzemno
kolesarjenje. Ob tej priložnosti nam je podjetje Podzemlje Peca podarilo električno udarno vrtalko.

JRS Izobraževanje
Izpit za jamarskega reševalca pripravnika so opravili 4 kandidati, izpit za jamarskega reševalca je
opravilo 6 kandidatov. En kandidat je začel usposabljanje za vodjo skupine in dva kandidata za
inštruktorja JRS. Usposabljanje za vodjo skupine in inštruktorja traja dve leti.
Usposabljanja in tečaji v organizaciji ICZR Ig:
-

Odnosi z javnostmi
Vodenje intervencij doma in v tujini
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-

Psihosocialna pomoč
Ravnanje ob stresu
Modul A, helikopter

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,
ekipa za prvo pomoč. 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, CSAR, ESA, ECRA.
Veliko se dela tudi na prepoznavnosti JRS pri JZS. Vsi večji dogodki so medijsko zabeleženi. Oddaj o
reki Reki na Japonski nacionalni televiziji. Reševanje iz jame Primadona na National Geographic. JRS v
oddaji Tednik na SLO1.
V letu 2019 je JZS postala bogatejša za dve novi vozili, kupljeni iz projekta CaveSAR. In še eno iz
nacionalnega programa opremljanja enot v sistemu zaščite in reševanja. Načrt nabave novih vozil, v
nacionalnem programu, je na vsaki dve leti.

Walter Zakrajšek
vodja JRS

Poročilo službe za varstvo jam pri JZS za leto 2019
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 2019.
Med pomembnejšimi dejavnostmi velja poudariti sestanek predstavnikov JZS z ministrom za okolje in
prostor dne 20. 2. 2019, pri čemer smo ministru predstavili delovanje JZS, ga seznanili s problematiko
onesnaženosti jam v Sloveniji ter mu predstavili naše aktivnosti na tem področju, predstavili
problematiko neustreznih čistilnih naprav na kraških območjih, predstavili problematiko neurejenega
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vodenja po kraških jamah ter predstavili okrepljeno vlogo naravovarstvenih oz. prostovoljnih
nadzornikov pri inšpekcijskem nadzoru nad jamami. Tovrstni sestanek je bil eden izmed prvih po
daljšem obdobju in zelo konstruktiven, a neposrednih učinkov, ki so bili zagotovljeni ob izvedbi
sestanka, ni bilo zaradi zamenjave ministra.
Do 31. 3. 2019 je bilo na Ministrstvo za okolje in prostor posredovano poročilo za leto 2017 in 2018,
poročilo o porabi sredstev ter program za tekoče leto in leto 2020. S tem Jamarska zveza Slovenije še
nadalje izpolnjuje pogoje nevladnih organizacij, ki delujejo v javnem interesu na področju varovanja
okolja in ohranjanja narave.
V začetku leta smo preučili strategijo razvoja turizma v Bovcu, kjer smo zaznali neprimerno in
neurejeno vključevanje odprtih jam s prostim vstopom in nadzorovanim vstopom v turistično
ponudbo. Obenem je na celotnem območju Kanina predvideno povečanje in promoviranje
prostočasnih dejavnosti, kar lahko posledično močno vpliva na stanje jam oz. ogroženost obiskovalcev
območja.
Sodelovali smo pri pripravi razstave ob 130-obletnici Jamarske zveze Slovenije, ki je bila postavljena v
Planinskem muzeju v Mojstrani.
Aktivno smo se vključili v pripravo zloženke o Živem jamskem bogastvu, ki je namenjena osveščanju
jamarske javnosti o bogastvu naših jam in varovanju podzemnih živali predvsem z vidika
nekontroliranega izlova jamskih živali. Zloženko pripravljajo številne povezane ustanove in društva, pri
čemer delo koordinira Zavod RS za varstvo narave.
Dne 12. 4. 2019 smo se udeležili posveta »V preteklosti onesnažena območja: kako naprej«, ki sta ga
organizirala Državni svet Republike Slovenije in Ministrstvo za okolje in prostor. V njem smo aktivno
sodelovali s predstavitvijo problematike onesnaženih jam v prispevku z naslovom »Naravne vrednote
kot odlagališča odpadkov: onesnaženost podzemnih jam v Sloveniji«. Prispevek je izšel v zborniku
posveta, video zapis same predstavitve pa je dostopen tudi na spletu (med 55:25 in 1:20:20).
V Službi za varstvo jam smo pridobili novo prostovoljno naravovarstveno nadzornico (Jana Čarga), ki
je uspešno opravila izobraževanje in preverjanje v okviru Usposabljanja za naravovarstvene in
prostovoljne nadzornike.
V okviru svojih dejavnosti smo se aktivno vključili v projekt, ki ga izvaja Ministrstvo za obrambo RS in
sicer izdelava Vojaških topografskih planinskih kart 1 : 25.000. Pri tem smo za potrebe MORS pomagali
pri identifikaciji jam, ki so primerne za umestitev na zemljevide v omenjenem merilu, saj so pretekli
izvodi obsegali številne podatke, ki niso bili izbrani po ustrezni metodologiji. Na ta način smo izboljšali
varovanje posameznih jam, saj bodo od sedaj na zemljevidih dostopne informacije le o tistih večjih
jamah, v katerih ne moremo pričakovati večjih pritiskov na okolje zaradi morebitnega obiska.
Aktivno smo se vključevali v sodelovanje z ostalimi službami JZS ter pomagali pri Priročniku za Prvo
pomoč ter pravilniku Izobraževalne službe JZS.
V okviru Službe za varstvo jam smo se intenzivno vključili v pripravo projektne prijave na razpisu LIFE
+. Jamarska zveza Slovenije se je iniciativi pridružila kot partner projekta v katerem je sodelovalo 6
projektnih partnerjev. Projekt je zastavljen z namenom, da se izboljša stanje jam na petih območjih
Nature 2000 v Sloveniji, znotraj katerih bi opravljali številne aktivnosti neposredno povezane s
preprečevanje onesnaženosti jam. Projekt je bil v juniju 2019 prijavljen na LIFE prioritetni program z
naslovom »Raising awareness on environmental problems, EU environmental policies, tools and/or
legislation among the relevant target audiences«. Na podlagi t. i. »Concept Note-a« v katerem je bil
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na 10 straneh predstavljen osnutek projekta in njegova izvedbena in finančna struktura je komisija na
prvi stopnji prijavo ocenila kot zelo dobro, saj smo prejeli dvakrat več točk, kot je bil minimum za
sprejem v naslednji krog. Vendar se je zaradi števila prijav na omenjeni razpis oz. prioriteto, cenzus
toliko zvišal, da je projektna ideja izpadla iz nadaljnje obravnave. Zaradi podpore Ministrstva za okolje
in prostor ter ostalih projektnih partnerjev, ki podpirajo našo idejo bo projekt nadgrajen na podlagi
prejetih pripomb ocenjevalne komisije in prilagojen dodatnim zahtevam. Ponoven razpis za projekt
LIFE+ je pričakovan v aprilu 2020.
Prav tako smo sodelovali v prijavi dveh projektnih prijav za velike ter srednje projekte v okviru razpisa
Norway Grant. Zaradi specifične tematike razpisa, ki je malo pozornosti posvečala konkretnim
okoljevarstvenim ciljem, projektni prijavi nista bili sprejeti.
S pripravo preprostega spletnega vprašalnika s katerim smo naslovili slovenska jamarska društva smo
pod drobnogled vzeli izvedbo jamarskih čistilnih akcij v letu 2019.
Čistilne akcije je organiziralo 7 jamarskih društev in sicer JK Borovnica, JK Brežice, JK Krka, JK Novo
mesto, JK Temnica, KŠJK Speleos Siga Velenje ter ŠJK Podlasica Topolšica. Dodatno so na čistilnih
akcijah sodelovali še JK Železničar, KS Kostanjevica na Krasu ter komunalno podjetje Energetika Projekt
in Občina Vransko. Skupaj je bilo organiziranih 11 čistilnih akcij, od katerih je bila zgolj ena
meddruštvena čistilna akcija. Čistilnih akcij se je skupaj udeležilo 78 jamarjev, v povprečju pa med 7-8
jamarjev na akcijo. Najbolj obiskana čistilna akcija je bila v Breznu v Debliških livadah, kjer je sodelovalo
15 članov Jamarskega kluba Novo mesto. Čistilne akcije so v povprečju trajale med 6-7 ur, skupaj pa je
bilo opravljenih več kot 680 ur.
Jamarji so pri svojem delu čistili v 10 jamah in sicer v breznu Žiglovica (kat. št. 1653), Jami ob poti na
Komno (kat. št. 1676), Ivačičevi jami (kat. št. 2399), Breznu pri Korinju (kat. št. 5333), Gropači v Belem
Kalu oz. Ruski jami (kat. št. 5892), jami Grč vrh 1 (kat. št. 9137), breznu Cicifuj (kat. št. 10867), Breznu
v Debliških livadah (kat. št. 11947) ter dveh novih jamah Pasji jami na Tešovi ter Kravji jami. V breznu
Cicifuj je potekalo več čistilnih akcij, ki so jih organizirali člani JK Borovnica. Skupno je bilo iz slovenskih
jam odstranjenih 25,8 m3 odpadkov oz. okoli 2,6 m3 na jamo, največ odpadkov pa je bilo odstranjenih
iz brezna Cicifuj (10 m3) ter jame Grč vrh 1 (5 m3) in Pasje jame na Tešovi (5 m3). Iz Brezna v Debliških
livadah so jamarji odstranili 2,3 m3 odpadkov, leto poprej pa kar 30 m3. Jamarji so odpadke iz jame
večinoma odstranjevali v vrečkah za smeti ali transportnih vrečah (6 jam), redkeje pa s pomočjo strojne
mehanizacije (3 jame) in uporabo vrvne tehnike (2 jami). Najgloblje so odpadke dvignili na
meddruštveni akciji JK Brežice, JK Krka in JK Železničar iz brezna Žiglovica in sicer 73 m, v povprečju pa
so odpadki ležali 14,4 m globoko v podzemlju. Osem jam je bilo dokončno očiščenih, v dveh jamah pa
še najdemo odpadke. Med odpadki, ki so jih jamarji uspešno dvignili na površje prevladujejo živalski
kadavri, plastične vrečke, plastenke, pločevinke, raznovrstna embalaža, komunalni odpadki, železo,
steklenice, les, sveče in kosovni odpadki odstranili pa so tudi akumulatorje, NUS ter ostanke žrtev
povojnih pobojev.
Okrepili smo sodelovanje s tujimi organizacijami, pri čemer smo okrepili sodelovanje z italijanskimi
jamarji, ki so se združili v okviru čistilne iniciative »Puliamo il Buio« ter sodelovanje s hrvaškimi jamarji,
ki so se združili v okviru čistilne iniciative »Čisto podzemlje«. V sodelovanju s slednjimi smo se udeležili
tudi čistilne akcije v Jami sa smećem u Sabljicama, ki je potekala 9. 11. v bližini Bosiljeva na Hrvaškem
in v okviru katere je bilo odstranjenih 5 m3 odpadkov. Prvenstveno pa smo z organizatorji čistilne akcije
izmenjali mnenja in priložnosti za nadaljnje skupne dejavnosti na področju varstva jam. V okviru
odprave Zverinjačke rupe 2019 smo skupaj z NP Lovčen in planinskim društvom iz Cetinja izvedli
čiščenja nelegalnega odlagališča iz težko dostopne vrtače, pri čemer smo odstranili 10 m3 odpadkov.
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V nadaljevanju smo se o okrepitvi čistilnih dejavnosti na tem območju dogovarjali tudi z madžarskimi
jamarji.
Z dnem 30. 9. 2019 sem spodaj podpisani postal član Evropske komisije za varstvo jam (ang. European
Cave Protection Commision) pri Evropski jamarski zvezi (European Speleological Federation). Aktivno
smo se vključili v pripravo iniciative »Clean Up the Dark«, ki bi na ravni Evrope združila jamarje na
področju evidentiranja onesnaženosti, čiščenja jam, promocije naše aktivnosti v mediji in vplivu na
evropske politike. V okviru svojih prizadevanj smo posredovali podatke o stanju jam v Sloveniji, pri
čemer smo izhajali iz uradne baze Katastra jam. Prvi rezultat je spletna platforma, v okviru katere
nagovarjamo ostale jamarske zveze k pridružitvi, na kar se je odzvalo že nekaj organizacij.
Skrbeli smo za dobro medijsko izpostavljenost problematike onesnaženosti jam tako v televizijskih
oddajah kot v tiskanih medijih (STA, Val 202, Delo, Nedeljski dnevnik, Planet TV, Kanal A, Primorske
novice ipd.).
Pri svojem delu smo opozarjali tudi na nesprejemljive objave v zvezi z jamami na družbenih omrežjih.
Udeležili smo se različnih konferenc na temo vplivov na jame, kjer smo predstavljali svoje ugotovitve
ter obenem objavili strokovne in znanstvene izsledke v obliki člankov. Obenem smo sodelovali tudi pri
osveščanju javnosti preko medijev. Reference o tem so razvidne v COBISS izpisu, in sicer:
-

-

-

-

BENKO, Igor (intervjuvanec), TIČAR, Jure (intervjuvanec). Katastrofalno onesnažena vsaka
peta slovenska jama : oddaja Planet 18, Planet TV, 5. nov. 2019. [COBISS.SI-ID 45459501]
CAREY, Anne E., ZORN, Matija, TIČAR, Jure, LIPAR, Matej, KOMAC, Blaž, WELCH, Susan A.,
SMITH, Devin F., LYONS, W. Berry. Glaciochemistry of cave ice : Paradana and Snežna Caves,
Slovenia. Geosciences. 2019, vol. 9, issue 2, str. 1-12, ilustr., zvd. ISSN 2076-3263. DOI:
10.3390/geosciences9020094. [COBISS.SI-ID 44291885], [SNIP]
CAREY, Anne E., SMITH, Devin F., WELCH, Susan A., ZORN, Matija, TIČAR, Jure, LIPAR, Matej,
KOMAC, Blaž, LYONS, W. Berry. The geochemistry of the glacier ice and cave ice in the Triglav
area, Slovenia = Geokemija ledeniškega in jamskega ledu na območju Triglava, Slovenija. V:
BLATNIK, Matej (ur.), et al. Karst hydrogeology - research trends and applications : abstracts
& guide book = Kraška hidrogeologija - raziskovalni trendi in uporaba izsledkov : povzetki &
vodnik. 1st ed. Ljubljana: Založba ZRC, 2019. Str. 87-88. ISBN 978-961-05-0196-1. [COBISS.SIID 44841517]
LIPAR, Matej, FERK, Mateja, MARTÍN-PÉREZ, Andrea, TIČAR, Jure, PAVŠEK, Miha, GABROVEC,
Matej, HRVATIN, Mauro, KOMAC, Blaž, ZORN, Matija, ZHAO, Jian, DRYSDALE, Russell N.
Podledeniški karbonatni sedimenti : kaj nam lahko povedo o spremembi okolja od zadnje
ledene dobe?. V: Dolgoročne spremembe okolja 2019 : 14. maj 2019, Dvorana Zemljepisnega
muzeja GIAM ZRC SAZU. Ljubljana: ZRC SAZU, 2019. Str. 3. [COBISS.SI-ID 44781101]
SENICA, Saša. Veliko odpadkov roma v kraške jame in brezna. Delo. [Tiskana izd.]. 29. apr.
2019, leto 61, št. 97, str. 4, ilustr. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 44561709]
TIČAR, Jure, MIHALIČ, Klemen. Nevarni plini v kraških jamah. Jamar. maj 2019, leto 11, št. 16,
str. 37-39, ilustr. ISSN 1855-2579. [COBISS.SI-ID 44561453]
TIČAR, Jure. Naravne vrednote kot odlagališča odpadkov : onesnaženost podzemnih jam v
Sloveniji. V: FALETIČ, Mateja (ur.), ŠTEMBAL, Meta (ur.). V preteklosti onesnažena območja :
kako naprej?. Ljubljana: Državni svet Republike Slovenije, 2019. Str. 18-35, Zbornik referatov
in razprav, 2019. TIČAR, Jure. Naravne vrednote kot odlagališča odpadkov : onesnaženost
podzemnih jam v Sloveniji. V: FALETIČ, Mateja (ur.), ŠTEMBAL, Meta (ur.). V preteklosti
onesnažena območja : kako naprej?. Ljubljana: Državni svet Republike Slovenije, 2019. Str. 18-
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-

35, fotogr. Zbornik referatov in razprav, 2019, št. 3. ISBN 978-961-6453-64-6. http://www.dsrs.si/sites/default/files/dokumenti/ezbornik_v_preteklosti_onesnazenja_obmocja_kako_naprej.pdf. [COBISS.SI-ID 44868397]
[COBISS.SI-ID 44868397]
TIČAR, Jure (intervjuvanec). Grožnja za našo pitno vodo : Jure Tičar, jamar in geograf. Nedeljski
dnevnik. 9. jan. 2019, letn. 57, št. 1, str. 2-3, ilustr. ISSN 1318-0339. [COBISS.SI-ID 44206637]
TIČAR, Jure. Dolenjski jamarski tabor 2018. Jamar. maj 2019, leto 11, št. 16, str. 61, ilustr. ISSN
1855-2579. [COBISS.SI-ID 44561965]
TIČAR, Jure (intervjuvanec), BREGAR, Leopold (intervjuvanec). Jame kot smetišče : oddaja Svet,
Kanal A, 7. nov. 2019. [COBISS.SI-ID 45459757]

Jure Tičar
vodja Službe za varstvo jam pri JZS

Poročilo blagajnika JZS za leto 2019
Leto 2019 je bilo blagajniško zelo zahtevno. V Jamarski reševalni službi smo imeli na voljo 110.000€ v
rednem financiranju. Teh 110.000€ je bilo po aneksu za leto 2019 razdeljeno na 70.000€ tekočega
transferja in 40.000€ investicijskega transferja – nabave opreme. V letu 2019 smo pri JRS podpisali še
dodani aneks za 42.000€. Za ta denar smo nabavili novo vozilo za prevoz reševalcev, vozilo opremili,
kot reševalno vozilo in izdali priročnik za prvo pomoč v slovenskem in angleškem jeziku.
Za Kataster JZS smo izdali štiri račune v skupni vrednosti 41.554,50€. Od teh štirih računov smo plačali
7.493,44€ davka na dodano vrednost. Po plačilu davka je ostalo 34.061,06€ od katerih smo 15.977,01€
izplačali društvom za posredovanje podatkov o novih jamah. Teh 15.977,01 predstavlja slabih 47%
skupnega zneska.
Preko celega leta sem vodil blagajniški dnevnik za vse službe v JZS. Največ vpisov v blagajniški dnevnik
je bilo seveda za Jamarsko reševalno službo, za druge službe bistveno manj.
Na dan 1.1.2019 je bilo na računu JZS 51.774,40€, konec leta na dan 31.12.2019 pa 5.202,20€.
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 Jamar pa račune. Pri
nekaterih društvih opažam zelo neresen pogled na članarino. Članarina, naj bi predstavljala pripadnost
neki organizaciji. Čeprav ta društva koristijo usluge zveze(imajo svoje člane v jamarski reševalni službi,
koristijo usluge Katastra JZS, na zvezo pošljejo račun za vrednotenje, svoje člane pošiljajo na izpite JZS)
plačujejo ta društva članarino tudi z nekajletnim zaostankom, ali šele po poslanem opominu.
Mesečno sem za seje predsedstva pripravljal poročila o stanju na računu in ostale finančne podatke z
računa zveze.
Vsako leto je več birokracije, ki nam jemlje dragocen čas. Državna uprava se s svojimi podsistemi vsako
leto trudi naštudirati kako novo birokratsko breme, pa naj bo to na področju obrambe ali
računovodskih predpisov. Vsi postopki so čedalje bolj zapleteni in žal tudi nepregledni.
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V letu 2019 sem v marcu izdelal finančno poročilo za JRS, v aprilu poročilo in zahtevek za izplačilo, v
maju finančno poročilo in zahtevek za izplačilo za vajo Skalar, v juliju poročilo in zahtevek in v
novembru zadnje poročilo in zahtevek. V novembru sem izdelal tudi finančni plan za 2020 in v
decembru prošnjo za dodatno nabavo.
Kot vsa leta do zdaj se ponavljajo nekatere zadeve, ki mi zelo otežujejo delo, kot so: plačila s kartico
za katera ni računov, vsakomesečno zamujanje s podatki za plačo, pošiljanje prijavnic in računov z
večmesečno zamudo…
Za uspešno delo se zahvaljujem predsedniku JZS, tajnici, vodji in vodstvu JRS, vodjem služb in
predsedstvu.
Bernard Štiglic
Blagajnik JZS

Poročilo varnostno tehnične službe JZS v letu 2019
V letu 2019 je Varnostno tehnična služba Jamarske zveze Slovenije (poslej VTS) opravila naslednje
aktivnosti:

1. Mednarodno delovanje VTS je prvenstveno zadevalo delo v okviru združenja ECRA
(European Cave Rescue Association).
Letno srečanje ECRA je v novembru gostila hrvaška članica HGSS. Srečanje je bilo
zaradi tveganja za teroristične napade zadnji trenutek prestavljeno iz Istanbula v
Baredine na Hrvaškem.
-

Na srečanju sem se udeležil tehničnega dela predavanj, ki so pokrila: komunikacijo
v jamah, preizkušanje sil in hitrosti protitežnih sistemov, reševanje iz lavinih cevi
in ledeniških jam ter predavanja iz širjenja ožin in strupenih plinov v jamah, ki sem
ju preskočil, saj sodita bolj v novoustanovljeno komisijo za širjenje ožin.

-

Prisotni člani Tehnične komisije smo se na kratko sestali (G. Conti, D. Bakšić, M.
Staut in M. Macioszczyk). Na prihodnjih srečanjih bi bilo prav, da bi poleg prostora
za te napore tehničnih komisij posameznih članic morali dati prostor tudi temam,
ki bi jih lahko obdelali na srečanjih samih. To ne bi smele biti široke teme, temveč
kakšno specifično vprašanje na katero bi lahko odgovorili tekom srečanja. Lahko bi
tudi bile splošne opozorilne teme ali prikazi novih zanimivih tehnik. Čeprav se ga
bo težko držati, smo se strinjali tudi, da bi si Tehnična komisija ECRA zaslužila
program dela. Med širšimi temami se je omenjalo delo s superstatičnimi vrvmi.
Trend je opazen pri nekaterih drugih sferah reševanja in zanima nas v kolikšni meri
ga je mogoče prenesti v jame. Delavnica, ki bi jo na prihodnjem srečanju lahko
izvedli, bi bila o visokih podporah (trinožci, dvonožci in enonožci).

-

Od ameriškega kolega E. Cartaye sem nabavil knjigo SPAR – Small Party Assisted
Rescue. V gosto poseljenih delih Evrope in tudi ponekod drugod po svetu jamarska
reševalna služba deluje sorazmerno dobro in odzivni časi so zaradi bližine jam
primerni. V odročnejših krajih pa mora raziskovalna ekipa tudi reševalne resurse

17

JAMARSKA ZVEZA SLOVENIJE
Lepi pot 6
SI - 1000 Ljubljana
predsedstvo@jamarska-zveza.si
 http://www.jamarska-zveza.si

najti interno. Knjiga je namenjena vsem tistim, ki na pomoč reševalnih služb ne
morejo računati. V resnici pa tudi tistim, ki jim reševalna služba lahko pride na
pomoč, vendar se zavedajo, da bodo največ pri morebitnem zapletu v jami lahko
storili prav sami.
2. Okvir sodelovanja z Izobraževalno službo pri JZS je bil v letu 2019 sorazmerno aktiven.
-

Na podlagi zbranega gradiva in opravljenih pogovorov z očividci sem pomagal
pri izdelavi analize in sodeloval pri pisanju poročila o nesreči, ki se je zgodila na
jesenskem izpitnem roku JZS v plezališču Kamnitnik.

-

Prispeval sem k pisanju Baze jamarskih veščin, ki bo prispevala k poenotenju
jamarskih tehnik na tečajih in izpitih. Želimo pa si, da sčasoma tudi v praksi.

3. Izvedel sem dve predavanji:
o Predavanje z naslovom »Nekaj izkušenj s področja preizkušanja jamarske
opreme in kaj nam to pove o varnosti« sem izvedel za klub, ki ni član JZS.
Gre za splošni okvir preventivnega varnostnega delovanja v jamarstvu.
o Predavanje z naslovom »Ledeniške jame / dimniki / premisleki o reševanju
in tehnikah v gorovju Cascadia« sem na podlagi predloge E. Cartaye izvedel
za JRS na letnem tehničnem zboru.
4. Na jamarski dopisni listi sem skozi leto podal nekaj relevantnejših opozoril glede
odpoklicev določenih artiklov s področja osebne varovalne opreme in glede tveganih
vedenj. Za spletno strani JZS sem spisal dve opozorili glede tveganj oziroma
neobičajnih vedenj pri uporabi pogosto rabljenih vozlov.
5. VTS je bogatejša za knjigo:
-

Cartaya, E., Speaect, R., 2019. SPAR: Expedition and Small Party Rescue
Techniques. Vertically Speaking LLC.

6. Sem član uredniškega odbora revije Jamar, kjer skrbim za tehnična vprašanja. V
prihajajočem letniku (17, 2020) bo izšel članek o varnostnih vidikih organizacije
jamarske ekskurzije. Namenjen bo predvsem jamarjem v svojih začetnih samostojnih
korakih, vendar tudi bolj izkušenim jamarjem, ki si želijo bolj sistematičnega pristopa
k zahtevnejšim projektom. Vsebina bo na nek način samoumevna pa vendar večkrat
spregledana. Zaradi tega se zdi prav, da jo nekdo zapiše in oblikuje v uporaben
postopkovnik za varno jamarstvo.
7. Splošni preventivni okvir delovanja še vedno omogoča jamarjem destruktivni preizkus
izbranih zanimivih kosov osebne varovalne opreme in poročilo o tem.
Miha Staut
vodja varnostno tehnične službe JZS
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Poročilo izobraževalne službe JZS v letu 2019
Vodenje IS JZS sem kot vršilec dolžnosti prevzel 6. maja 2019 zaradi odstopa dotedanjega vodje Bojana
Jereba. Bojanu se zahvaljujem za korektno opravljeno delo v preteklih letih. Sam sem si za preostanek
leta zadal, da še naprej izvajamo jamarske izpite v skladu z zakonodajo in pravili ter začnemo s prenovo
sistema jamarskega izobraževanja.

Aktivnosti
V letu 2019 smo izvedli dva roka republiških izpitov in en lokalni izpit za nazive jamar pripravnik. Prvi
rok republiških izpitov je potekal po do tedaj veljavnih notranjih pravilih IS JZS, drugi rok pa po pravilih
novo sprejetega Pravilnika o delu IS JZS.
Manjša strokovna ekipa (Miha Staut, Jure Tičar, Damijan Šinigoj in Klemen Mihalič) je pripravila Bazo
jamarskih veščin, kjer so opisani postopki, ki jih je potrebno obvladati za opravljanje izpitov in v
jamarstvu nasploh. Postopki bodo revidirani na srečanju inštruktorjev 1.3.2020.
Osvežila se je izpitna literatura za temo Varstvo jam (Rosana Cerkvenik in Andrej Hudoklin).
Za drugi rok izpitov sem izdelal elaborat o izvedbi izpita, ki opredeljuje organizacijo izpita, varnostne
ukrepe, postopke ob različnih okoliščinah, ipd. Elaborat je osnova za izvedbo vseh nadaljnjih izpitov.
V juliju se je nabavila nova oprema za izvedbo izpitov (vrvi, vponke, sidriščne ploščice in najlonski
trakovi), ki ustreza vsem standardom za varno izvedbo izpitov in tečajev v sklopu IS. Skupna vrednost
nabavljene opreme znaša 1.212,24 €.
V preteklem letu je izšla tiskana verzija priročnika Prva pomoč v jamarstvu (naklada 1000 kom) ter
angleški prevod First Aid in Caving (naklada 100 kom).
IS je skozi celotno leto tvorno sodelovala s preostalimi strokovnimi službami, še posebej z Varnostno
tehnično službo, Službo za varstvo jam, Katastrom jam in Službo za varstvo jam. Vsem vodjem
omenjenih služb se zahvaljujem za njihov prispevek k izobraževanju.

Pravilnik o delu Izobraževalne službe JZS
Krovni pravilnik o delu IS JZS je bil nujen za urejeno in kontinuirano delo IS. Novi pravilnik je usklajen z
Zakonom o varstvu podzemnih jam in Pravilnikom o preverjanju usposobljenosti za samostojno
jamarsko delovanje. Pravilnik o delu IS JZS določa naloge in organiziranost IS, ureja izvedbo in
organizacijo izpitov, pogoje za opravljanje posameznih izpitov ter različne nazive v jamarstvu. Pravilnik
vnaša v jamarsko izobraževanje nekaj novosti:
 jamar pripravnik - preverjanje za pripravo na samostojno jamarsko delovanje; naziv ni več
pogoj za napredovanje v naziv jamar, temveč je priporočeno, da se mladi jamarji na tem izpitu
pripravijo za veliko zahtevnejši izpit za naziv jamar (cena izpita 20€);
 jamar - preverjanje usposobljenosti za samostojno jamarsko delovanje; izpit je poenoten za
vse, člane in nečlane JZS. Tisti, ki so člani zveze, pa poleg potrdila o opravljenem USJD pridobijo
tudi naziv »jamar«. Cena izpita je enaka za vse – 48€;
 malenkostno se je spremenilo praktično preverjanje: jamar pripravnik ni preverjan iz
varovanja temveč samo pri plezanju po lestvicah, jamar pa je preverjan iz varovanja na
lestvicah in izdelave varovalnega sidrišča. Pri izdelavi sidrišča je uvedeno tudi preverjanje
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izdelave sidrišča z ekspanzijskim vložkom. Preverjanje pri dokumentiranju jam opravljajo vsi
kandidati, četudi imajo že oddane A zapisnike.
pri opravljanju izpita za naziv Inštruktor jamarstva, se podaljša proces pridobivanja naziva –
najprej udeležba na usposabljanjih za inštruktorja, nato opravljeno vstopno preverjanje, sledi
praktična ali teoretična naloga, na koncu sledi še zaključni izpit. Proces traja cca. 2 leti.
ponovno se uvede naziv »demonstrator« za področja dokumentiranja jam, prvo pomoč, vozle,
sidrišča in lestvice.

Lokalni izpit za naziv jamar pripravnik
Na pobudo Jamarskega društva Logatec je bil dne 26. maja 2019 organiziran lokalni izpit za naziv
jamarski pripravnik pri Vranji jami (Logatec). Na izpitu je sodelovalo sedem kandidatov za jamarskega
pripravnika iz dveh jamarskih društev. Vsi kandidati so izpit uspešno zaključili.

Državni izpit v junijskem roku
V organizaciji Društva za raziskovanje podzemlja Škofja Loka je dne 15. junija 2019 v plezališču
Kamnitnik v Škofji Loki organizirano preverjanje usposobljenosti za naslednje nazive Jamarske zveze
Slovenije: jamar pripravnik, jamar in inštruktor jamarstva. Na preverjanje se je prijavilo 16 kandidatov
za naziv jamar pripravnik, 9 kandidatov za naziv jamar (na izpitu je bilo prisotnih 8 kandidatov, saj se
ena prijavljena kandidatka preverjanja ni udeležila) in 3 kandidati za inštruktorja jamarstva. Vseh 27
prisotnih kandidatov je opravilo teoretično preverjanje glede na zahtevano stopnjo. Praktično
preverjanje je opravilo vseh 16 kandidatov za jamarja pripravnika, 3 kandidati za inštruktorja jamarstva
in 7 kandidatov za jamarja. V sklopu tega izpita je potekalo tudi preverjanje usposobljenosti za
samostojno jamarsko delovanje. Na preverjanje se je prijavilo 11 kandidatov, na izpitu pa je bilo
prisotnih 10 kandidatov (1 prijavljena se preverjanja ni udeležila). Izmed desetih kandidatov so
teoretični del preverjanja uspešno opravili vsi. Na praktičnem preverjanju pa je preverjanje uspešno
opravilo 9 kandidatov.
En kandidat se je pri ponovnem prikazu usposobljenosti na delovni točki vrvna tehnika zaradi
nesrečnega spleta okoliščin popolnoma izpel iz popkovin in padel 7 metrov globoko. Zdravnica, ki je
bila na izpitih zadolžena za izvajanje prve nujne medicinske pomoči, je bila nemudoma na kraju
nesreče. Na pomoč ji je priskočila še druga zdravnica, ki je bila na izpitih v vlogi kandidatke. Pri
poškodovancu je bila v 5 minutah tudi ekipa NMP ZD Škofje Loke, ki ga je odpeljala na nadaljnjo oskrbo
v UKC Ljubljana. Na kraju nesreče je bila tudi Policija, ki je opravila ogled dogodka in podala poročilo
na pristojno državno tožilstvo. V postopku niso zaznali suma kaznivega dejanja. Po dogodku je bila
izdelana analiza dogodka, ki pa ni podala nedvoumnega razloga za izpetje popkovin, saj se tudi
poškodovanec samega dogodka ne spomni. Je pa analiza izključila možnost, da je do izrednega
dogodka prišlo zaradi nedelovanja osebne varovalne opreme, ali zaradi krivde druge osebe.
Poškodovanec je glede na poškodbe dobro okreval in ne bo čutil hujših dolgoročnih posledic padca.

Državni izpit v septembrskem roku
Izobraževalna služba JZS je 7. septembra 2019 v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje v Sežani
in v starem kamnolomu pri Lipici izvedla preverjanje za nazive jamar pripravnik, jamar ter vstopno
preverjanje za inštruktorje jamarstva. Na preverjanje se je prijavilo 8 kandidatov za naziv jamar
pripravnik, 12 kandidatov za naziv jamar (na izpitu je bilo prisotnih 10 kandidatov, saj sta se dva
kandidata pred preverjanjem odjavila) in 1 kandidat za inštruktorja jamarstva.

20

JAMARSKA ZVEZA SLOVENIJE
Lepi pot 6
SI - 1000 Ljubljana
predsedstvo@jamarska-zveza.si
 http://www.jamarska-zveza.si

Z aktivnostmi v sklopu preverjanja se je začelo že v petek, 6. septembra 2019, ko je potekalo
opremljanje smeri za vrvni poligon in urejanje prostora za preverjanje v starem kamnolomu pri Lipici.
Kandidat za inštruktorja jamarstva je bil v tem delu preverjan na delovni točko opremljanje. V soboto
je sledil pisni del teoretičnega preverjanja, ki ga je uspešno opravilo vseh 19 prisotnih kandidatov,
glede na zahtevano stopnjo. Po preverjanju je sledil organiziran premik v kamnolom. Kandidati so se
pripravili na praktično preverjanje znanja, ki so ga začeli šele po potrditvi, da so uspešno opravili pisni
del teoretičnega preverjanja.
Praktično preverjanje je opravilo vseh 8 kandidatov za jamarja pripravnika, 1 kandidat za inštruktorja
jamarstva ter 9 kandidatov za jamarja. En kandidat za jamarja je bil ocenjen z oceno neuspešno iz prve
pomoči in dokumentiranja jam, kar je pomenilo, da preverjanja ni uspešno zaključil.

Skupno število podeljenih nazivov v 2019
V letu 2019 se je izpitov skupaj udeležilo 53 kandidatov, uspešno pa jih je preverjanje opravilo 51:






31x jamar pripravnik
9x jamar
18x podeljeno potrdilo o usposobljenosti za samostojno jamarsko delovanje
3x inštruktor jamarstva JZS
1x opravljeno vstopno preverjanje za inštruktorja jamarstva JZS

Zahvala
Za konec bi se za odlično opravljeno delo in požrtvovalnost rad zahvalil vsem inštruktorjem jamarstva
pri JZS, ki so v letu 2019 sodelovali pri izvedbi izpitov: Jure Tičar, Robert Rehar, Damijan Šinigoj, Bojan
Stanek, Bojan Jereb, Marko Erker, Walter Zakrajšek, Marko Zakrajšek, Simon Primožič, Zdenko Rejec,
Miha Staut, Tanja Podržaj, Aleš Stražar in Branko Mur. Brez njih si delovanja IS ne morem predstavljati.
Izpiti pa zagotovo ne bi bili uspešno izvedeni brez podpore naslednjih posameznikov: Tina Bizjak in Eva
Pogačar (zdravnici), Rosana Cerkvenik in Andrej Hudoklin (varstvo jam), Tomaž Žekar, Katarina Kotnik
in Zdenka Žitko (pomoč pri izvedbi izpitov). Vsem, ki ste vložili svoj prosti čas in znanje v izobraževanje
bodočih rodov jamarjev se najlepše zahvaljujem. Prav tako gre zahvala tudi predsedniku JZS Igorju
Benku, ki je IS nudil vso podporo za nemoteno in kvalitetno delo.
Klemen Mihalič
v.d. vodje IS JZS

Poročilo tajnice JZS v letu 2019
Tudi v letu 2019 sem se aktivno udeleževala sej predsedstva JZS.
Na vabilo Čezmejne multidisciplinarne delovne skupine »Kraške Soške vode« sem se udeležila
predstavitve projekta o soški podtalnici in Doberdobsko jezero, povezanost voda pod površjem in
pomembne ugotovitve. Zanimanje raziskovalcev, predvsem z Univerze v Trstu in zavzetost jamarskih
društev, ki delujejo na območju, sta s časom omogočila vedno boljše razumevanje delovanja tega
občutljivega okolja in opozarjanje na šibke točke. Tukaj želim opozoriti na pomembnost obstoja
jamarjev in jamarjev potapljačev, kajti brez le teh, te raziskave ne bi bile možne.
Še vedno sem skrbnica prostora JRS in JZS v Bovcu.
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Kdorkoli bi želel prespati v prostorih, ima možnost, seveda mora biti član JZS ali biti vsaj z jamarjem, ki
je član JZS. Zahteva se odgovorno obnašanje do prostorov, kot tudi do okolja. Poskušajte se napovedati
vsaj kakšen dan prej, zaradi organizacije ključev, ker se lahko zgodi, da smo v jami, na intervenciji ali
na vaji ali pa tudi nedosegljivi v tistem trenutku. Ključi so vedno na razpolago pri skrbnici, informacijo
o ključih dobite tudi pri Walterju Zakrajšku – Kranj (051 244 244), Andreju Fratniku – Tolmin (041 719
554). Obvezna je prijava.
Zdenka Žitko
tajnica JZS

Poročilo strokovnih sodelavk
Januarja 2019 sem podaljšala pogodbo z JZS za 10 ur tedensko do konca januarja 2020. V tem času
sem opravljala različne aktivnosti.
Prispele in evidentirane poštne pošiljke:
1. Prejeti računi
2. Prejeta pošta
3. Prejete podpisane pogodbe

210
200
69

Aktivnosti:
-

Prevzemanje poštnih pošiljk, evidentiranje in vodenje seznama pošte ter vodenje arhiva
prejete pošte
Skeniranje prejetih računov, pošiljanje skenov na elektronsko pošto blagajnika in oddaja
originalnih računov na računovodski servis
Pošiljanje, prejemanje in vodenje evidence pogodb JRS
Pošiljanje pošte
Udeležba na informativnem dnevu Norveškega finančnega mehanizma

Tjaša Korelc
Strokovna sodelavka

Poročilo službe za jamsko in tehnično potapljanje JZS v letu 2019
Služba za jamsko in tehnično potapljanje je v letu 2019 zabeležila več večjih dejavnosti doma in v tujini.
Sodelovali smo v nekaterih večjih raziskovanjih ter pri organizaciji mednarodnih srečanj in odprav. Do
sedaj smo med seboj povezali jamske potapljače iz 22-ih držav s katerimi lepo sodelujemo.

Aktivnosti
-Mošenac globina 105 m, cca. še 50 m od prejšnjega potopa (Simon Burja, Gunter Faul AT)
- Vodna jama nad očesi (Gantar , Vrhovec, Burja raziskali suhe dele med drugim tretjim sifonom. - 1
sifon globina 32 m dolžina 145 m, potem cca. 100 m suhega dela 2 sifon globina 25 m dolžina 161,
potem še cca. 100 m rovov)
- Suhadolca (Gantar, Abram, Burja, dolžina 1700 m globina 50m)
- Mrzla jama na Bločicah (oktober; Gantar, Bizjak, Abram, Vrhovec)
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-Vranja jama - z dovoljenjem ARSO, saj je jama zaprta (Abram, Bizjak, Vrhovec, Koršič, Gantar, Burja gobina 50 m dolžina 250 m)
- Škalova jama (Damir Podnar, Duilio Cobol, Samo Milanič, Jaka Petruša, Aljoša Volk, Luciano Russo in
Luca Tringalli)
- Zeleni vir na hrvaškem (Podnar, Mihailovski, Bizjak, Gantar, Burja, Helena Podnar)

Odprave
- Balkan tour - avgust (16 potapljačev iz 6-ih držav, 10 dni, CRO, BiH, AL, MK, 6 jam)
- Balkan tour - julij (11 potapljačev, iz 7-ih držav, 4 dni, CRO, BiH, 2 jami)
- Balkan Cave Summit Mostar 2019 (60 potapljačev, 12 držav, od tega 20 Slovencev)

JRS reševanje izza sifonov
Redno opravljamo kondicijske potope, sodelujemo in se izobražujemo z ostalimi službami
Zelo dobro sodelovanje z drugimi državami, opravljamo skupne treninge, menjamo izkušnje
ter se dodatno izobražujemo
Slovenija - ETP/JRS vaja - Divje jezero
Poljska - TOPR vaja
Anglija - BCRC vaja
Italija - ECRA vaja
Avstrija - OHR vaja
Hrvaška – ECRA srečanje/delavnica – jamsko potapljanje/reševanje
Intervencija - jezero Kreda (pomoč pri iskanju utopljene osebe)
Robert Anžič
vodja službe za jamsko in tehnično potapljanje

Poročilo knjižnice JZS v letu 2019
Knjižnica JZS je tudi v letu 2019 prejemala revije tujih jamarskih klubov in zvez ter slovenske revije, ki
obravnavajo med drugim tudi jamarstvo.
Na knjižnih policah se je pojavila nova knjiga, SPAR.
Obisk in izposoja sta bila skoraj nična.
Revijo Jamar sem kot izmenjavo dostavil nekaterim ustanovam v Ljubljani.
Boštjan Vrviščar Bole
knjižničar JZS

Poročilo skrbnika spletne strani JZS in jamarske liste za leto 2019
Spodaj podpisani Simon Hiti, kot skrbnik spletne strani in dopisnega seznama Jamarske zveze Slovenije
‘Si-jamarstvo’ navajam pregled aktivnosti in dela za leto 2019.
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Spletna stran
Na spletni strani se je delalo sprotna vzdrževalna dela. Dodajalo se je nove vsebine in popravljalo
obstoječe (zgodovinski zapisi, kataster, datumi in lokacije izpitov,….). Pred kratkim so nadgradili
funkcionalnosti serverja, tak oda sedaj nam server sam dela dnevne varnostne kopije strani.

Dopisni seznam
Še naprej prijave potekajo po postavljenih smernicah v Skladu z GDPR zakonu. Navodila za prijavo so
še vedno objavljena na spletni strani Jamarske zveze Slovenije, pod naslovom ‘Dopisni seznam’.
Trenutno Prijave in spremembe se pošilja na elektronski naslov lista@jamarska-zveza.si, ker je ta
e-mail v lasti JZS. Trenutno dopisni seznam šteje 309 članov.
Simon Hiti
skrbnik spletne strani in jamarske liste JZS

Poročilo urednika revije Jamar za leto 2019
V letu 2019 smo izdali eno številko revije Jamar. Osvežili in posodobili smo dizajn.
Damijan Šinigoj
Glavni in odgovorni urednik revije Jamar

Poročilo urednika revije Naše jame za leto 2019
Zadnjo številko Naših jam (št. 47) smo uspeli izdati junija leta 2008, potem pa iz različnih vzrokov
nobene več. Delo na novi številki pa ni povsem zamrlo in smo trenutno tako daleč, da utegne nova
številka iziti v bližnji prihodnosti, če le ne bo spet kakih nepredvidenih dogodkov.
V zadnjem letu nismo prodali nobene številke Naših jam iz zaloge, niti jih nismo uporabili kot
propagandni material tako, da je stanje (število neprodanih izvodov) glede na lansko leto
nespremenjeno.
Aleš Lajovic
Upravnik revije Naše jame

Poročilo službe za šport za leto 2019
Tudi v letu 2019 sem se aktivno udeleževali športnih dogodkov in jih tudi organizirali.
17.4.2019 žimarjenje v Domžalah
18.3.2019 žimarjenje na Kokrški most v Kranju
11.5.2019 tek po poteh okoli Škocjanskih jam
29.6.2019 DJT
15.9.2019 tek v Dimnicah
20.2.2020 v okviru razstave v planinskem muzeju v Mojstrani organizirali delavnico za otroke, kjer smo
žimarili, izdelovali vozle in plezali skozi speleo boks.
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Služba za šport ugotavlja, da je interes jamarjev majhen za tekmovanja in je potrebno spremeniti
miselnost jamarjev, kar pa je težko.
Bojan Stanek
vodja službe za šport pri JZS

Poročilo službe za jamski turizem
Ni poročila.

Poročilo inventurne komisije za leto 2019
Do dne 2. 3. 2020 sem prišel pri pregledu popisanih sredstev, inventure, nabave in prejetih računov za
leto 2019, do sledečih ugotovitev:
1. Kljub temu, da je inventurna komisija zadnjič poročala na OZ leta 2015, so službe letno
opravljale popis opreme in preko računovodstva vodile knjigovodska stanja.
2. Leta 2018 je bil izveden popis na ravni JRS, s katerim smo želeli izpostaviti nično stanje. Žal
nam v letu 2019 tega ni uspelo zagotoviti, zato je datum 31. 12. 2019 nično stanje za celotno
JZS in ne samo JRS.
3. Poročila po službah JZS
a. JRS: služba ima zelo kompleksno shemo lokacij opreme. Na najnižjem nivoju je
oprema zadolžena pri reševalcih, nato je oprema po RC in posebej vodena po kombijih
RC. Navsezadnje je potem tukaj še mobilno skladišče in centralno skladišče. Poleg
tega, se je v lanskem letu pričela voditi oprema ločeno tudi za CSAR in potapljaško
enoto. Razen osebnih zadolžitev, jim je v letu 2019 uspelo spraviti vse sezname v
elektronsko vodenje. V letošnjem letu bo narejen še zadnji korak – elektronsko
vodenje osebnih zadolžitev.
b. Vodstvo JZS: nekateri člani vodstva imajo zadolžene prenosne računalnike, tiskalnike,
optične čitalnike, prenosne telefone, itd. Do danes žal nisem prejel potrditev vseh
osebnih zadolžitev. Ker gre tukaj za pomankanje časa in ne za kakšne kršitve, si želim,
da se ta seznam dopolni v naslednjih mescih.
c. Izobraževalna služba: služba je v letu 2019 doživela veliko sprememb. Med njimi tudi
veliko nove opreme. Tudi za IS velja, da je z 31. 12. 2019 pričelo nično stanje.
d. Tehnična služba: brez posebnosti
e. Kataster: nabavljeno nekaj nove opreme. Enako, z 31. 12. 2019 je pričelo nično stanje.
f. Knjižnica: brez posebnosti
4. JZS skupaj z vsemi službami poslujejo v skladu s knjigovodstvom. So tekoče težave pri
popisovanju in evidentiranju sredstev, toda proti koncu leta se zadeve vedno uredijo. Kar je
še potrebno, je urediti elektronsko evidenco za celotna JZS sredstva ter osebne zadolžitve pri
JRS.
Marko Zakrajšek
II. podpredsednik JZS

25

JAMARSKA ZVEZA SLOVENIJE
Lepi pot 6
SI - 1000 Ljubljana
predsedstvo@jamarska-zveza.si
 http://www.jamarska-zveza.si

Poročilo komisije za priznanja za leto 2019
Ni poročila.

Poročilo pooblaščenca JZS za stike s tujci za leto 2019
V preteklem letu 2019 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 15 povpraševanj po
različnih informacijah 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
jamarskih 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
pooblaščenec JZS za stike s tujci

Poročilo nadzornega odbora JZS za leto 2019
Tudi v letu 2019 je nadzorni odbor deloval v običajnem okviru nalog, ki nam jih daje statut. Člani
nadzornega odbora smo se redno udeleževali sej predsedstva JZS, bili občasno prisotni še na nekaterih
drugih aktivnostih in članom predsedstva pomagali z nasveti, mnenji in priporočili. Mesec dni pred
občnim zborom smo pozvali društva, ali imajo kake pobude, prošnje ali komentarje. Prejeli smo
odgovor enega društva in na osnovi njihove pobude zahtevali razširitev dnevnega reda občnega zbora.
Drugih iniciativ društev tekom leta ni bilo.
Zadnjih nekaj let aktivnost služb JZS vztrajno raste, in sicer se poleg sprotnega dela JZS uveljavlja vse
širše, tako v domačem kot mednarodnem prostoru. V preteklem letu je bilo več javno odmevnih
dogodkov: obeležitev 130-letnice organiziranega jamarstva (proslava z nagovorom predsednika
republike in razstava v Planinskem muzeju Mojstrana), reportaža na japonski državni televiziji in na
National Geographic Channel, podpora odpravi Evropske vesoljske agencije. Vse bolj je intenzivno
sodelovanje z državnimi organi, predvsem z naslova nevladne organizacije v javnem interesu
(vzpostavitev statusa stranke v postopku), potrjen je tudi prvi prostovoljni naravovarstveni nadzornik
s področja jamarstva.
Na sredini mandata je vodja Izobraževalne službe odstopil zaradi prevelikih službenih obveznosti, kot
v. d. je njegovo delo prevzel Klemen Mihalič. Žal je pri prvem izpitu prišlo do nesreče, kjer se je hudo
poškodoval eden od tečajnikov. Odziv na nesrečo je bil ustrezen, tako na kraju samem kot pri naknadni
rekonstrukciji dogodka in izdelavi priporočil za v bodoče; k temu procesu je bil povabljen tudi nadzorni
odbor.
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Nerešeno še ostaja vprašanje primernih prostorov za JZS. S tem je povezan tudi problem naslova, kjer
smo registrirani (Lepi pot 6, Ljubljana), saj tam nimamo nobenih prostorov, medtem ko prostori
Katastra jam sploh nimajo hišne številke. Od nekoliko slabše delujočih aktivnosti je treba našteti
skromen odziv članov predsedstva na osnutke zapisnikov sej, mestoma neurejeno odgovarjanje na
kontaktni elektronski naslov, včasih še vedno neažurno posredovanje pošte. Naše jame tudi pod novim
urednikom še vedno niso izšle.
Pogovorili smo se tudi z računovodskim servisom Perfekt, d. o. o., ki vodi poslovne knjige za JZS. Po
njihovih besedah se ažurnost korespondence izboljšuje, še vedno pa je nekaj šibkih točk, čemur bo
treba dati več poudarka v prihodnje. Deloma je to povezano z vse večjim naborom aktivnosti
(zavarovanje, zaposlitev), so pa še vedno ponavljajoče težave, kot je zaporedje dogodkov od nabave
materiala, dobavnic, inventure do končnega finančnega poročila. Zaradi zastojev pri posameznih
predhodnih dogodkih tudi letos v roku nismo prejeli končnega finančnega poročila, zato ga nadzorni
odbor v tem trenutku ne more komentirati.
Miha Čekada, Robert Rehar, Sašo Finžgar
nadzorni odbor JZS
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