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Poročilo predsednika JZS za leto 2020
Kot predsednik Jamarske zveze Slovenije podajam poročilo o delovanju za obdobje prve polovice
mandata in sicer od 19. 3. 2020 do konca leta 2020.
Zaradi epidemije je bilo delo JZS v precejšnji meri okrnjeno. Osebno sem bil aktiviran v Štabu CZOA kot
poveljnik in posledično zelo zaseden. Kljub temu sem sodeloval na vseh video konferencah predsedstva.
Da je zveza potekala nemoteno, so predvsem zaslužni člani predsedstva.
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:
- Podpis pisma o nameri z Ministrstvom za obrambo za nove prostore URSZR, kjer bomo dobili
prostore tudi mi cca. 500 m2.
- Dogovori s PD Bovec in Občino Bovec o najemu planinske koče Petra Skalarja na Kaninu.
- Uspešna izvedba slovenskega jamarskega tabora v Skalarjevi planinski koči in Jamarskem bivaku
na Kaninu.
- Dogovor o postavitvi stalne Jamarske razstave v muzeju občine Bovec.
- Izdelana platforma za digitalni Kataster čaka na realizacijo.
- Realizacija dela iz pogodbe za zagotovitev podatkov o podzemnih jamah Slovenije z Geodetskim
inštitutom.
- Izid nove številke Naših jam.
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 trud.
Igor Benko
predsednik JZS
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Poročilo katastra jam JZS za leto 2020
Aktivnosti
Kataster je v obdobju od 21. 2. 2020 do 28. 2. 2021 opravil preko 70 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 300 zabeleženih ur, morda le nekaj
manj 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
- priprava nove baze jam za društva,
- izvedba vrednotenja zapisnikov leta 2019,
- vzdrževanje in nadgrajevanje Spletnega katastra jam JZS.

Oddaja zapisnikov
33 organizacij (+ JZS) je v letu 2020 oddalo 4.318 zapisnikov, od tega 467 A-zapisnikov. Po številu oddanih
zapisnikov tokrat vodijo društva JD Rakek, JK Železničar in JK Novo mesto, ki so skupaj prispevala skoraj
59% vseh zapisnikov. Društva zapisnike večinoma oddajajo sproti, nekaj več oddaje je bilo na začetku
prvega in koncu drugega polletja, ko je bilo zaradi hitrega zaključka polletja tudi nekaj negodovanja s
strani društev. 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.
Trenutno število registriranih jam (2020a) je 13.659, za leto 2020 se pričakuje registracija cca. 450 novih
jam (nekoliko manj kot leto poprej). Baza s podatki za celotno leto 2020 z oznako 2021a bo menda na
voljo prej kot zadnjih nekaj let.
Drušvo
JD Rakek
JK Železničar
JK Novo mesto
ŠJKP Topolšica
JK Krka
DZRJ Kranj
JK Brežice
DZRJ Ribnica
neznano društvo
JD Carnium Kranj
KŠJKSS Velenje
CGEB

A

B

158
27
70
45
23
35
9
8
39
15
1
8

267
348
161
38
61
5
22
33
4
28
11

C

D

415
253
112
78
16
53
29

2
2
5

1

13

1

5

E

F

G

157
30
78
52
25
35
9
8
40
16
8
17

301
43
124
59
66
37
28
37
39
21
8

11
28
51
6
22
9
13
1

H

I

Skupaj

2
68
56
41
35
24
7
1
3

10

3
1

894
867
782
415
305
185
154
136
120
59
58
51
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Drušvo

A

JK Temnica
JK Tirski zmaj
JK Borovnica
JDDR Ajdovščina
IZRK ZRC SAZU
JS PD Tolmin
KJ Kostanjevica na Krki
DRP Škofja Loka
DZRJ Luka Čeč Postojna
JDGŽ Divača
JK Črni galeb Prebold
DRJ Planina
JZS
ZRSVN
ČSS
JD Logatec
tujci Italija
CKFF
JK Kraški krti
JD Dimnice Koper
ICCC
CAVEX
Skupaj

B
7
4
1
5
4
1
1
3
1

C

1
4
15
8
12
5
12
3
2
2
3

D

7
18
1
1
4

12
1

4
1
3
4

1
1

E

1
2
2
2

2

1

F

G

7
4
6
8
2
4
1
1
3
1

8
4
8
4
2
5
2
4
3
2

4
4
3
4

1

1

1

806

17
1

H

I

10
4
1
1

1

3
1
1
2

1
1

1
1
1
1
1
1
1

467

1.04
7

1.01
4

33

517

Tabela 1: Oddani zapisniki

Slika 1: Število sodelujočih društev po letih
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258

5

44
42
34
32
29
26
17
15
14
10
7
5
5
2
2
2
1
1
1
1
1
1
4.318
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Slika 2: Število oddanih zapisnikov po letih

Vrednotenje 2019
Izvedli smo vrednotenje zapisnikov, oddanih v letu 2019. Društvom smo tokrat namenili 17.000,00 €,
delitev pa izvedli skladno z obstoječo formulo. Največ točk so dosegla društva JD Rakek, JK Novo mesto
in JK Železničar. Vrednost točke je bila 1,41 €.
Društvo
Rakek
Novo mesto
Železničar
Topolšica
Tolmin
Borovnica
Krka
Ribnica
Kranj
Logatec
Brežice
Velenje
Ajdovščina
Divača
Škofja Loka
Kostanjevica
Temnica
Sežana

Točk
3.264,8
1875
1376
1.357,4
920,2
590,5
451
354,5
324,2
322,7
247,3
230,7
167,5
155
137,9
77,8
76,3
58,5
7
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Društvo
Postojna
Kamnik
Skupaj

Točk
16,9
11,8
12.016

Tabela2: Vrednotenje 2019

Projekti
V letu 2020 je kataster nadaljeval sodelovanje pri pripravi planinskih kart.
Končali smo delo na projektu izbora jam za nadaljnjo objavo na zemljevidih merila 1:25.000, kjer smo
sodelovali z Geodetskim inštitutom Slovenije.
Spletni kataster jam JZS je že skoraj tri leta dostopen na naslovu https://kataster.jamarska-zveza.si.
Število rednih uporabnikov lepo raste.

Finance
Kataster je društvom v letu 2020 namenil 17.000,00 € 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.
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 2020
Jamarska reševalna služba (JRS) pri Jamarski zvezi Slovenije je bila tudi v letu 2020 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.
Poročilo za leto 2020 je, zaradi znanih okoliščin, bolj kratko.

JRS vaje in usposabljanja
Uspešno smo izpeljali:
- Tehnični zbor.
- Zimsko usposabljanje na Kaninu in pohod do koče Petra Skalarja.
- Potrjevanje statusa Inštruktor JRS s pregledom novosti.
- Potrjevanje statusa vodje reševalne ekipe.
- Uspešno izvedli vaji v Colorjevem breznu (RC KR in VE) in v Habečkovem breznu (RC LJ in NM).
- Skupna vaja v plezališču pri Hudi luknji.
- Vaja v jami – Kačna jama, z uporabo motornega vitla.
- Trening pravilnega gibanja in premagovanja v soteski – Mrzli potok. Trening/vajo v soteski vedno
izvedemo skupaj z inštruktorjem iz Soteskarske zveze Slovenije.
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Mednarodna sodelovanja
Mednarodnih sodelovanj v letu 2020 ni bilo. V primeru potrebe pomoči v sistemu EU CZ pa je bila ekipa
CaveSAR v pripravljenosti.

Mednarodne–meddruštvene odprave
Želja po mednarodnih odpravah zaradi pandemije ni bilo.

JRS Intervencije in specialnosti
Intervencije
Januar
Pomoč GRZS na Kaninu. Zdrs smučarja v vhodni del jame.
Slučajno prisotna dva reševalca iz RC Velenje (zdravnica in njen partner).
Čas trajanja: 2 uri
Zaustavitev krožno kabinske žičnice na Krvavec.
6 reševalcev RC KR v pripravljenosti na zbirnem mestu.
Čas trajanja: 1,3 ure
Maj
Iskanje pogrešane osebe. Pogrešan otrok je še pred prihodom reševalcev sam prišel domov.
3 reševalci iz RC Kranj.
Čas trajanja: 1 ura
Junij
Iskanje pogrešane osebe – Trbovlje. Pogrešan kasneje najden, žal mrtev.
7 reševalcev iz RC Velenje.
Čas reševanja: 5 ur
Iskanje pogrešane osebe – Krka. Pogrešana oseba najdena, veliko pozneje, žal mrtva.
8 reševalcev.
Čas trajanja: 10 ur
Julij
Reševanje domače živali – telica iz jame Stanovica v občini Pivka. Žival rešena živa.
3 reševalci RC Postojna.
Čas trajanja: 2 uri
Pomoč pri dvigu NUS iz Golobje jame pri Divači.
5 reševalcev iz RC Novo mesto in Kranj.
Čas trajanja: 10 ur
Reševanje domače živali – psa iz jame na Pokljuki. Žival rešena živa.
3 reševalci iz RC Kranj
Čas trajanja: 3 ure
Avgust
Odstranjevanje NUS iz Brezna 3 – Kočevski rog
2 reševalca RC Novo mesto
Čas trajanja: 7 ur
9
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December
Iskanje pogrešane osebe nad Domžalami
Pogrešana mladoletnika sta do prihoda reševalcev sama izplezala iz jame.
5 reševalcev RC Ljubljana.
Čas trajanja: 3 ure
Ekipa za širjenje ožin
Člani ekipe uspešno opravili potrjevanje licenc za delo z eksplozivi.
Ekipa za reševanje izza sifonov
Člani ekipe se redno usposabljajo na vseh potapljaških nivojih - modulih (od 1 do 4). Tudi zaprti krog.

JRS Izobraževanje
Programa Proteus zaradi pandemije in prepovedi zbiranja nismo izpeljali.
Usposabljanja in tečaji v organizaciji IC Ig:
- Dve reševalki sta uspešno opravili usposabljanje za Zaupnike v sistemu Zaščite in reševanja.
- Stiki z javnostmi različnih nivojev 8 reševalcev.
- Vodenje in skupinska dinamika 2 reševalca.

Povzetek
V času stroge zapore Slovenije (marec do maj 2020) smo nekateri člani lokalnih reševalnih enot pomagali
CZ domače občine. Predvsem kontrola druženja in zadrževanja na javnih površinah in dostava hrane in
zdravil starejšim.
Za realizacijo načrta dela smo imeli le dobrega pol leta časa. Večino dela smo uspešno izvedli. Hvala
vodstvu in vodjem reševalnih centrov za njihov trud pri realizaciji dela v tako omejenem letu.

Walter Zakrajšek
vodja JRS

Poročilo službe za varstvo jam pri JZS za leto 2020
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 2020.
V začetku leta smo se pridružili evropski iniciativi Clean Up the Dark, s katero smo pričeli zbirati podatke
o onesnaženosti jam na ravni različnih evropskih držav ter promovirati ukrepe izboljšanja stanja jam. V
prvi fazi projekta je bila v okviru Komisije za varstvo podzemnih jam na ravni Evropske
speleološke zveze vzpostavljena spletna stran (http://cleanupthedark.org).
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Na Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je bilo posredovano poročilo za leto 2018 in 2019, poročilo o
porabi sredstev ter program za tekoče leto in leto 2021. S tem Jamarska zveza Slovenije še nadalje
izpolnjuje pogoje nevladnih organizacij, ki delujejo v javnem interesu na področju varovanja okolja in
ohranjanja narave. Z MOP smo se prav tako dogovarjali za sestanek z ministrom o pomembnih tematikah
povezanih z varstvom jam, vendar zaradi razmer sestanek ni bil organiziran. Z ARSO smo usklajevali
vključitev Jamarske zveze Slovenije v postopke povezane z Zakonom o varstvu podzemnih jam. V mesecu
februarju smo na to temo izvedli tudi sestanek s predstavniki ARSO.
V mesecu februarju smo se vključili v pripravo projektnih predlogov za prihodnje obdobje upravljanja
območij Nature 2000 (2021 – 2027), kjer smo naredili osnutke 17 projektnih predlogov za izboljšanje
stanja kraških območij in jam.
Sodelovali smo 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. Podprli in vključili smo se v projekt SPELEOMEDIT, ki povezuje
sredozemske države na področju jamarstva in krasoslovja.
V začetku leta smo se vključili v dogovore z medijsko agencijo za organizacijo večje čistilne akcije v
Sloveniji, za katero je bila pripravljena vsa dokumentacija in razdelana projektna ideja, ki pa je do
nadaljnjega zadržana.
Ob razglasitvi epidemije, smo se aktivno vključili v podajanje znanje jamarjem ter pripravili 55 objav za
socialna omrežja o različnih tematikah in izobraževalnih vsebinah.
Aktivno smo se vključevali v delovanje Komisije za varstvo podzemnih jam pri Evropski speleološki zvezi.
Vključili smo se v Komisijo za varstvo gorske narave pri Planinski zvezi Slovenije, kjer zastopamo interese
pri varovanju krasa in jam v gorah.
V sodelovanju z Inštitutom za raziskovanje krasa ZRC SAZU in predstavniki Mednarodne speleološke
zveze smo se dogovarjali za izvedbo Mednarodnega leta jam in krasa. Pripravili smo prispevek za UIS
kongres v Franciji. Z Gozdarskim inštitutom Slovenije smo se dogovorili za izvedbo razstave o jamah.
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 spremljali delovanje društev na področju čiščenja jam ter podpirali njihove aktivnost ter se
obenem vključevali v sodelovanje z ostalimi službami JZS. S pripravo preprostega spletnega vprašalnika
s katerim smo naslovili slovenska jamarska društva smo pod drobnogled vzeli izvedbo jamarskih čistilnih
akcij v letu 2020.
Čistilne akcije je organiziralo 6 jamarskih društev in sicer JK Borovnica, DZRJ Kranj, JK Krka, JK Kamnik, JK
Temnica, Društvo ljubiteljev Križne jame ter JSPDT. Dodatno so na čistilnih akcijah sodelovali še JD Rakek,
DZRJ LČ Postojna, JD Logatec, Šaleški Jamarski klub Podlasica Topolšica, DZRJ Simon Robič Domžale.
Skupaj je bilo organiziranih 13 čistilnih akcij, od katerih jih je bilo pet meddruštvenih. Čistilnih akcij se je
skupaj udeležilo 95 jamarjev, v povprečju pa med 7-8 jamarjev na akcijo. Najbolj obiskana čistilna akcija
11

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

je bila v Jami v Kofcah, kjer je sodelovalo 26 članov JK Kamnik, Šaleškega Jamarskega kluba Podlasica
Topolšica ter DZRJ Simon Robič Domžale. Čistilne akcije so v povprečju trajale med 7-8 ur, skupaj pa je
bilo opravljenih več kot 1084 delovnih ur.
Jamarji so pri svojem delu čistili v 10 jamah in sicer v Jami v Kofcah (kat. št. 120), Jami Golobina (kat. št.
131), Mihcovem breznu (kat. št. 614), Zadlaški jami (kat. št. 804), Pološki jami (kat. št. 3000), Breznu ob
cesti na Stare Hleve (kat. št. 4343), Jami 1 v Starih Doleh (kat. št. 5698), breznu Cicifuj (kat. št. 10867),
Breznu sedmih križev pod Jelovico (kat. št. 11548) ter Koščevem breznu. V breznu Cicifuj, Zadlaški jami
ter Pološki jami je potekalo več čistilnih akcij. Skupno je bilo iz slovenskih jam odstranjenih 43,2 m 3
odpadkov oz. okoli 4,3 m3 na jamo, največ odpadkov pa je bilo odstranjenih iz Koščevega brezna (20 m3)
ter brezna Cicifuj (12 m3) in Jame v Kofcah (7 m3). Jamarji so odpadke iz jame večinoma odstranjevali v
vrečkah za smeti ali transportnih vrečah (5 jam), redkeje pa z uporabo vrvne tehnike (4 jame) in s
pomočjo strojne mehanizacije (2 jami). Najgloblje so odpadke dvignili iz Pološke jame iz globine okoli 300
m, v povprečju pa so odpadki ležali 47,7 m globoko v podzemlju. Šest jam je bilo dokončno očiščenih, v
štirih 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.
Sodelovali smo v čistilni akciji skupaj z Jamarsko reševalno službo in Državno enoto Civilne zaščite za
varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi (NUS) pri odstranjevanju NUS iz Golobje jame na Krasu.
S strani Planinske zveze Slovenije smo bili obveščeni o onesnaženju na območju zapuščenega jamarskega
bivaka na Rombonu, ki so ga za sabo pustili tuji jamarji pred desetletji. V prihodnjem letu bomo ob
primernih razmerah organizirali čistilno akcijo in odstranili odpadke.
Skrbeli smo za dobro medijsko izpostavljenost problematike onesnaženosti jam tako v radijskih,
televizijskih oddajah kot v tiskanih medijih (STA, Radio Slovenija, Val 202, Delo, Nedeljski dnevnik, Planet
TV, Kanal A, Primorske novice ipd.).
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.
Jure Tičar
vodja Službe za varstvo jam pri JZS

Poročilo blagajnika JZS za leto 2020
Leto 2020 je bilo v vseh pogledih zelo drugačno. Tudi blagajniško se je zelo razlikovalo od prejšnjih let.
Ko smo v novembru 2019 z vodstvom Jamarske reševalne službe delali finančni in terminski plan za leto
2020, seveda nismo mogli predvideti, kaj nas čaka v naslednjem letu. Izdelali smo ga po dosedanjih
izkušnjah porabe na tekočem in investicijskem transferju. Na začetku leta je še vse potekalo po planu, po
izbruhu epidemije pa so se ustavile vse aktivnosti. Takoj smo pričeli z redno nabavo. Kar smo običajno
delali v jesenskih mesecih, smo imeli v letu 2020 zaključeno že do sredine leta. Sredi leta so se omejitve
sprostile, zato smo začeli z vajami in usposabljanji, žal se je stanje v jesenskem času spet zaostrilo, zato
sem se celotno jesen ukvarjal s preveč neporabljenimi sredstvi na računu JZS. Za zunanjega opazovalca
je zadeva verjetno smešna, saj denarja res nikoli ne more biti preveč. Žal pa podpisu pogodbe z URSZR ni
več manevrskega prostora. Denar, ki se je konec prejšnjega leta predvidel za vaje in usposabljanja, se
mora za to tudi porabiti. Konec leta mora biti denar porabljen, za vsak cent porabe pa mora obstajati
račun. Računov pa ne more biti, če ni aktivnosti. Tako smo konec septembra na tekočem transferju še
12

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

vedno imeli okoli 45.000€ neporabljenih sredstev.
Na izrednem sestanku vodstva JRS smo se odločili, da na URSZR zaprosimo za prenos sredstev iz tekočega
na investicijski transfer. Prošnji so ugodili in za ostala sredstva smo nabavili opremo po merilih.
V Jamarski reševalni službi smo imeli v letu 2020 na voljo 116.000€ v rednem financiranju. Od teh je bilo
v prvotnemu planu, izdelanemu novembra 2019, 70.700,00€ namenjenih tekočemu transferju ter
45.300,00€ investicijskemu transferju. Zaradi prošnje za prenos sredstev smo 27.11.2020 z URSZR
podpisali nov aneks, kjer je bilo dogovorjenih 55.190,00€ za tekoči transfer in 60.810,00€ za investicijski
transfer.
Za Kataster JZS smo izdali štiri račune v skupni vrednosti 38.110,50€. Od teh štirih računov smo plačali
6.872,38€ davka na dodano vrednost. Po plačilu davka je ostalo 31.238,12€ od katerih smo 17.000,00€
izplačali društvom za posredovanje podatkov o novih jamah. Teh 17.000,00 predstavlja slabih 54,42%
skupnega zneska.
Stanje na računu na dan 1.1.2020 je bilo 5.202,20€, konec leta na dan 321.12.2020 pa je bilo stanje
10.644,51€.
Preko celega leta sem iz računa JZS izplačal 498 računov, vračil po računih in kilometrin.
V letu 2020 sem v marcu izdelal finančno poročilo za JRS, preko leta pa več poročil in zahtevkov za
izplačila. Za seje predsedstva sem vsak mesec podal finančno poročilo za vse službe zveze. V novembru
2020 sem izdelal finančni plan JRS za leto 2021.
Za uspešno delo se zahvaljujem predsedniku JZS, tajnici, vodji in vodstvu JRS, vodjem služb, članom
predsedstva JZS in nadzornemu odboru.
Bernard Štiglic
blagajnik JZS

Poročilo varnostno tehnične službe JZS v letu 2020
V letu 2020 je aktivnosti Varnostno tehnične službe (poslej VTS) pri Jamarski zvezi Slovenije tako kot
skoraj vse aktivnosti v razvitem svetu zaznamovala pandemija nove koronavirusne bolezni COVID-19.
Zato je delovala v omejenem obsegu. Izvedla je naslednje aktivnosti:
1. Mednarodno delovanje VTS je prvenstveno zadevalo delo v okviru združenja ECRA (European
Cave Rescue Association), kjer je vodja VTS je še naprej aktiven kot član Tehnične komisije.
-

Izpeljali smo virtualni sestanek članov, kjer smo spričo vizije vodstva ECRE o širjenju na
neevropske članice domenili o nekoliko drugačni zasnovi Tehnične komisije. Oblikovali bi
ožjo tehnično skupino, ki bi določala aktivnosti, a bi bila tudi dovzetna na pobude vseh
članov. Aktivnejši in tisti z več znanja bi lahko pristopili v ožje vodstveno skupino.

-

Na sestanku sem predlagal tudi oblikovanje varnostnih smernic delovanja jamarskih
reševalnih služb. Predlog ni naletel na navdušen odziv. Prevladujoče mnenje je bilo, da bi
take smernice različne reševalne službe omejevale v svojem reševalnem delu oziroma jih
prisilile v spremembe. Predlagatelj je še vedno mnenja, da bi zelo splošna varnostna pravila
preko katerih preprosto ne smemo, vnesla nekaj stabilnosti v sedanjo varnostno kakofonijo.
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-

Kljub precejšnji časovni distanci sklepa o oblikovanju programa dela je ta še vedno zelo
splošen.

2. Okvir sodelovanja z Izobraževalno službo v letu 2020 je v sledečih alinejah.
-

Izobraževalna služba se trudi objaviti spletni priročnik jamarstva. Za priročnik bo vodja VTS
prispeval predvsem vsebine povezane z varnostnimi vidiki jamarstva, jamarsko opremo in
tehniko.

-

Izveden je bil izpit za nazive jamarstva, kjer je vodja VTS v tej vlogi izvajal pregled ustreznosti
osebne varovalne opreme kandidatov in pri pregledih pomagal tudi ostalim preglednikom.

-

Kot posledica tega pregleda je bilo načrtovano izobraževanje za preglede osebne varovalne
opreme na nivoju zveze, kjer bi sodeloval kot eden izmed predavateljev. Zaradi ukrepov za
zajezitev COVID-19 je bilo izobraževanje do nadaljnjega prestavljeno.

3. Okvir sodelovanja z Jamarsko reševalno službo pri JZS je v sledečih alinejah.
-

Prva skupna tema je zadevala reševanje vprašanja izdelave škripčevja s pomočjo novo
nabavljenih škripcev Petzl Mini. Zaradi stisnjenih stranic ob vpenjalni luknji in ene same
luknje je izdelava bloka, kot smo ga doslej izdelovali, nevarna zaradi možnosti stranske
obremenitve povezovalne vponke.

-

Petzl je tudi posodobil v jamarstvu in jamarskem reševanju izjemno priljubljeno zavoro Stop.
Razlike med izvedbama niso nepomembne ne za jamarstvo ne za jamarsko reševanje. S
formalnega vidika ne moremo niti mimo dejstva, da nova verzija zavore ni certificirana v
skladu s standardom za reševanje (EN 341), kar je stara bila.

4. Na jamarski dopisni listi je vodja VTS skozi leto podal nekaj relevantnejših opozoril glede
odpoklicev določenih artiklov s področja osebne varovalne opreme in glede tveganih vedenj.
5. Je član uredniškega odbora revije Jamar, kjer skrbi za tehnična vprašanja.
6. Vodja VTS je razvil priredbo vozlov osmica in osmica z dvojno zanko. Na spodnji strani jima dodaja
dodatno zanko namenjeno vpenjanju pri prehodu preko sidrišča. Navodila za izdelavo in nekaj
varnostnih preizkusov je oblikoval v dokument, ki je objavljen na spletni strani JZS. Članek o tem
bo tudi izšel v prihajajočem izvodu revije Jamar (letnik 17, 2020).
7. Članek o varnostnih vidikih organizacije jamarske ekskurzije je prestavljen iz 17. letnika revije
Jamar v naslednjo številko. Namenjen bo predvsem jamarjem v svojih začetnih samostojnih
korakih, vendar tudi bolj izkušenim jamarjem, ki si želijo sistematičnejšega 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.
Miha Staut
vodja varnostno tehnične službe JZS
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Poročilo izobraževalne službe JZS v letu 2020
Leto 2020 je zaznamovala epidemija covid-19, ki je močno okrnila delo IS JZS v letu 2020. Izvedli smo le
najnujnejše aktivnosti, ostale planirane aktivnosti pa so žal ostale nerealizirane zaradi nepredvidljivih
okoliščin.

Aktivnosti
Pred začetkom epidemije je bilo izvedeno srečanje inštruktorjev jamarstva pri JZS v Mirni Peči (1. marec
2020). V sklopu srečanja je potekal tudi zbor inštruktorjev jamarstva, sprejelo se je tudi poročilo o delu
IS JZS za leto 2019. Po formalnem delu smo nadaljevali s praktičnimi demonstracijami. Izvedli smo revizijo
baze jamarskih veščin in poenotili postopke za potrebe preverjanja na izpitih.
Na podlagi sprejetih postopkov jamarskih veščin, se je izdelala nova verzija baze jamarskih veščin, ki je
bila objavljena na internetni strani IS JZS.
V letu 2020 smo izvedli en rok republiških izpitov v Hudi luknji, 5. septembra 2021.
Jeseni smo pripravili dvodnevni tečaj o opremljanju jam, ki bi se izvedel v Sežani in njeni okolici. Izdelan
je bil predmetnik, izbrani predavatelji, vendar smo morali aktivnost zaradi drugega vala epidemije
odpovedati.
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.

Republiški izpit v junijskem roku
IS JZS je 5. septembra 2020 v Hudi luknji pri Velenju izvedla preverjanje za nazive jamar pripravnik, jamar,
vstopno preverjanje za inštruktorje jamarstva in zaključno preverjanje kandidata za inštruktorja
jamarstva. Na preverjanje se je prijavilo 16 kandidatov za naziv jamar pripravnik, 12 kandidatov za naziv
jamar, 1 na vstopno preverjanje za inštruktorja jamarstva in 1 kandidat za inštruktorja jamarstva.
Praktično preverjanje je opravilo vseh 16 kandidatov za jamarja pripravnika, 1 kandidat na vstopnem
preverjanju za inštruktorja jamarstva in 1 kandidat za inštruktorja jamarstva ter 10 kandidatov za jamarja.
Dva kandidata za jamarja sta bila ocenjena z oceno neuspešno.

Skupno število podeljenih nazivov v 2020
V letu 2019 se je izpitov skupaj udeležilo 53 kandidatov, uspešno pa jih je preverjanje opravilo 51:
- 16x jamar pripravnik
- 10x jamar
- 10x podeljeno potrdilo o usposobljenosti za samostojno jamarsko delovanje
- 1x inštruktor jamarstva JZS
- 1x opravljeno vstopno preverjanje za inštruktorja jamarstva JZS
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Zahvala
Za konec bi se za odlično opravljeno delo in požrtvovalnost rad zahvalil vsem inštruktorjem jamarstva pri
JZS, ki so v letu 2020 sodelovali pri vseh izvedenih aktivnostih. Brez njih si delovanja IS ne morem
predstavljati. Prav tako gre zahvala tudi predsedniku JZS Igorju Benku, ki je IS nudil vso podporo za
nemoteno in kvalitetno delo.
Klemen Mihalič
vodje IS JZS

Poročilo tajnika JZS v letu 2020
Zaradi že znanih omejitev v letu 2020 sem delo resno zagrabil šele v drugi polovici leta. Takrat je tudi
padla odločitev, da je potrebno delo s pošto JZS dvigniti na višji nivo. Namreč pogosto je prišlo do daljših
rokov zaradi oddaljenosti in časovne stiske. Zato sem najprej začel redno slediti pošto v preprosti Excel
preglednici, katera je bila osnova za spletno aplikacijo. Sedaj JZS uporablja spletno aplikacijo za beleženje
prejete pošte, kjer vodje služb in člani predsedstva lahko sledijo tako pomembnim pismom, kot prejetim
računom.
Od začetka avgusta in do konca leta 2020 je prišlo na JZS naslov 154 pošiljk. Od tega 42 računov. Pri
plačilih računov, smo opazili problem, da pogosto gostitelj ali nekdo, ki opravlja storitev za JZS, ne odda
račun in posledično JZS ne more plačati opravljene storitve. Zato se pogosto zabeleži tudi prejem
opominov. Večina takih problem je bilo odpravljenih, se pa še najde kaka izjema.
Opravljal sem tudi razna pošiljanja pogodb, dopisov in urejanje razne dokumentacije.
Marko Zakrajšek
tajnik JZS

Poročilo strokovne sodelavke za leto 2020
[poročilo še ni bilo oddano]

Poročilo službe za jamsko in tehnično potapljanje JZS v letu 2020
[poročilo še ni bilo oddano]

Poročilo knjižnice JZS v letu 2020
[poročilo še ni bilo oddano]

Poročilo skrbnika spletne strani JZS in jamarske liste za leto 2020
[poročilo še ni bilo oddano]
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Poročilo urednika revije Jamar za leto 2020
V letu 2020 nam iz razlogov, podrobneje opisanih v uvodniku revije, ni uspelo izdati tekoče številke
Jamarja za leto 2020. Jamar z letnico izida 2020 pride na Občni zbor v Rakov Škocjan, v pripravi pa je nova
številka za leto 2021, ki bo predvidoma izšla v začetku septembra.
Damijan Šinigoj
Glavni in odgovorni urednik revije Jamar

Poročilo urednika revije Naše jame za leto 2020
V aprilu 2020 je po daljšem obdobju premora izšla 48. številka revije Naše jame. Glavni urednik revije je
bil Andrej Mihevc, souredniki pa Miha Brenčič, Miha Čekada, Aleš Lajovic in Damijan Šinigoj. Tokratno
številko sestavlja uvodnik, 17 vsebinskih člankov, 13 poročil, dve predstavitvi novih revij ter osem
spominskih zapisov na skupno 226 straneh. Revija je izšla v nakladi 400 izvodov.
Distribucija revije je obsegala posredovanje obveznih izvodov revije Narodni in univerzitetni knjižnici,
razdelitev avtorjem in urednikom revije, razdelitev in odkup izvodov s strani jamarskih društev, odkup s
strani knjižnic in institucij ter individualne odkupe. Skupaj je bilo distribuiranih več kot 300 izvodov revije.
O izidu revije so bili preko družbenih omrežij in jamarske dopisne liste obveščeni potencialni bralci. Po
dogovoru z uredništvom smo na spletni strani Jamarske zveze Slovenije objavili zgolj naslovnico revije za
obdobje enega leta. Prenos PDF datoteke revije bo tako omogočen po preteku enega leta, predvidoma
v juniju 2021. Ob posodobitvi podatkov na spletni strani smo ustvarili tudi nov kontaktni naslov
uredništva revije, in sicer nase.jame@jamarska-zveza.si.
Z junijem 2020 sem spodaj podpisani prevzel uredništvo revije Naše jame. Z dosedanjim urednikom dr.
Andrejem Mihevcem je bilo opravljenih nekaj sestankov glede prihodnosti revije in prenosa
dokumentacije in gradiva, ki se je v teh letih zbralo v uredništvu. Kot skrbnik revije še naprej deluje g.
Aleš Lajovic.
V trenutni fazi poteka zbiranje prispevkov in člankov za zasnovo nove 49. številke revije, za katero
predvidevamo, da bo izšla leta 2022. Trenutno je v fazi priprave okoli 10 člankov, raznovrstna poročila
pa še niso bila zbrana. V drugi polovici leta 2021 bomo ponovno sklicali in obnovili uredniški odbor revije,
s čimer bomo zagotovili kakovosten pregled prejetega gradiva in nadaljnje zbiranje prispevkov.
Jure Tičar
glavni urednik revije Naše jame

Poročilo službe za šport za leto 2020
V tekočem mandatu služba nima izvoljene vodje.

Poročilo službe za jamski turizem za leto 2020
[poročilo še ni bilo oddano]
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Poročilo inventurne komisije za leto 2020
[poročilo še ni bilo oddano]

Poročilo komisije za priznanja za leto 2020
Komisija je svoje mnenje oblikovala na dopisni seji, ki je potekala med 24.5.2021 in 31.5.2021. Člani
komisije, ki je bila formalno ustanovljena s sklepom predsedstva št. 36/2017 JZS dne 06.02.2017, smo:
Silvo Ramšak, predsednik in Katarina Kotnik, Maks Petrič, Bogomir Remškar, Peter Svete, člani. V razpravi
so sodelovali vsi člani. Komisija je pregledala vse prispele predloge.
Za leto 2021 se podeli:
- 1 plaketa z zlatim znakom JZS
- 6 srebrnih znakov JZS
- 8 bronastih znakov JZS
- 8 + 1 priznanje JZS
- 1 zlati znak društvu ob 50. letnici delovanja
Predsednik komisije za priznanja JZS:
Silvo Ramšak

Poročilo pooblaščenca JZS za stike s tujci za leto 2020
V preteklem letu 2020 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 10 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 v času Covid epidemije. Glede
na težavne razmere pa je bilo seveda obiskov tujih jamarjev v Sloveniji bistveno manj kot pretekla leta.
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 2020
V letu 2020 je razmeram primerno 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. Pred
dvema tednoma smo pozvali društva, ali imajo kake pobude, prošnje ali komentarje, a nismo prejeli
nobenega odziva. Tudi tekom leta s strani društev ni bilo nobenih iniciativ.
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Zaradi epidemije je bilo delo JZS v precejšnji meri okrnjeno; ocenjujemo, da je bil odziv vodstva na delo
v spremenjenih razmerah ustrezen. Pri nekaterih službah (denimo izobraževanje) je že narava dela
takšna, da je epidemija močno omejila delovanje, pri drugih (denimo Kataster) pa je bil vpliv epidemije
le minimalen. Nekaj nejasnosti je bilo s podelitvijo nagrad, kjer je bila seveda svečana prireditev
neizvedljiva, pošiljanje po pošti pa bi bilo tudi neprimerno. Nekatere posledice epidemije so bilo
nepričakovane, kot je bila neporaba že odobrenih sredstev za vaje JRS, ki jih zaradi epidemije ni smelo
biti. Tudi ta problem je vodstvo uspešno uskladilo s financerjem.
V preteklem letu je prišlo do zamenjave računovodskega servisa. Odslej za nas to delo opravlja podjetje
A&K d.o.o. Predsednik nadzornega odbora se je pred kratkim pogovoril z njimi, posebej z namenom
identifikacije morebitnih težav pri rednem delu, a po njihovem zagotovilu omembe vrednih
pomanjkljivosti ni.
Vodstvo JZS moramo pohvaliti za vrsto aktivnosti, ki presegajo redno delo, kot so najem koče Petra
Skalarja (administrativna in vzdrževalna dela), selitev jamarske razstave po muzejih, mednarodno leto
jam in krasa ter odlično delujoč Spletni kataster jam. V preteklih letih je bil stalen problem neažurnost
pri dvigovanju pošte. Z veseljem ugotavljamo, da je novi tajnik Marko Zakrajšek delovanje tajništva
dvignil na precej višji nivo. Ne le, da se pošta zdaj dviguje dvakrat tedensko, vzpostavil je še portal skenov
prejete pošte in interni sistem obveščanja. Nekaj težav imamo le še pri administriranju odzivanja na
naslov info@jamarska-zveza.si. Na prvi pogled sorodna tematika je spletna stran, ki je potrebna
posodobitve in rednega osveževanja, kar pa spet zahteva človeka, ki bo to delo z veseljem poprijel. Prav
tako ni rešeno pomanjkljivo dostavljanje e-pošte na dopisni listi za določene tipe poštnih strežnikov.
Še eno pomanjkljivost moramo omeniti, to je na področju založništva. Čeprav je lani po dolgem času izšla
številka Naših jam, pa je letos celoletno zamudo pridelal Jamar. Nadzorni odbor priporoča, naj se
deležniki odkrito pogovorijo in vzpostavijo vzdržen, stabilen sistem izdajanja jamarskih publikacij za v
prihodnje.
Miha Čekada, Robert Rehar, Sašo Finžgar
nadzorni odbor JZS

19

