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Poročilo predsednika JZS za leto 2021
Kot predsednik Jamarske zveze Slovenije podajam poročilo o delovanju za obdobje druge polovice
mandata in sicer od 19. 3. 2021 do konca leta 2022.
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.
Realizacija nalog je naslednja:
- Imenovanje sekretarja zveze. Tako, da je sedaj urejena tekoče administrativno delovanje zveze.
- Pomoč pri organizaciji Balkanskega jamarskega srečanja v Sloveniji.
- Dogovori s PD Bovec in Občino Bovec o najemu planinske koče Petra Skalarja na Kaninu je tik
pred podpisom pogodbe.
- Uspešna izvedba slovenskega jamarskega tabora v Skalarjevi planinski koči in Jamarskem bivaku
na Kaninu.
- Dogovor o postavitvi stalne Jamarske razstave v muzeju občine Bovec.
- Prijava na razpis za digitalizacijo jamarskega katastra, žal nismo bili uspešni.
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

Poročilo katastra jam JZS za leto 2021
Aktivnosti
Kataster je v obdobju od 1. 3. 2021 do 25. 2. 2022 opravil 65 rednih aktivnosti. Poleg tega smo izvajali
tudi aktivnosti, vezane na projekte: zadnji popravki TK-25 ter vzdrževanje Spletnega katastra JZS. Za to
smo skupaj porabili preko 300 zabeleženih ur. Glavne aktivnosti v tem obdobju so bile:
- uradne ure, vlaganje zapisnikov preteklega leta,
- sodelovanje na sejah predsedstva JZS in drugih sestankih,
- zaključek projekta priprave seznama jam za karte TK-25
- priprava nove baze jam za društva,
- izvedba vrednotenja zapisnikov leta 2020,
- vzdrževanje in nadgrajevanje Spletnega katastra jam JZS.

Oddaja zapisnikov
23 organizacij (+ JZS) je v letu 2020 oddalo 3.189 zapisnikov, od tega 454 A-zapisnikov. Po številu oddanih
zapisnikov tudi tokrat vodijo društva JK Novo mesto, JK Železničar in JD Rakek ki so skupaj prispevala
skoraj 60% vseh zapisnikov. Prispevkov iz tujine praktično ni bilo. Društva zapisnike večinoma oddajajo
sproti, nekaj več oddaje je bilo na začetku prvega in koncu drugega polletja. Manj kot 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 (nekateri namesto D-48 uporabijo D-96), opisovanjem dostopa, (ne)zaokroževanjem dolžin
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jam ter risanjem načrtov. Večino manjših popravkov opravita katastra JZS in IZRK.
Trenutno število registriranih jam (2021a) je 14.196, za leto 2021 se pričakuje registracija cca. 500 novih
jam. Kdaj bo na voljo nova baza s podatki še ni znano.
Društvo
JK Novo mesto
JK Železničar
JD Rakek
Šaleški JK "Podlasica"
Topolšica
Inštitut za raziskovanje
krasa ZRC SAZU
DZRJ Luka Čeč Postojna
JK Krka
Koroško-Šaleški JK
Speleos - Siga Velenje
neznano društvo
JD "Danilo Remškar"
Ajdovščina
DZRJ Ribnica
JD Carnium Kranj
CGEB
DZRJ Kranj
JK Borovnica
DRP Škofja Loka
JK Brežice
JK Kamnik
JD Dimnice Koper
JZS
JO ŠD Grmada
JD Sežana
DZRJ Simon Robič
Domžale
DZRJ Ljubljana
Skupaj

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Skupaj

139
14
132

109
146
102

345
172
1

1
17
3

148
16
144

167
45
4

43
3
9

150
1
0

0
0
0

1102
414
395

31

20

70

1

33

45

34

39

0

273

4
6
13

44
41
18

41
24
18

3
0
5

6
9
18

34
38
22

6
6
6

31
0
23

9
0
1

178
124
124

17
35

17
0

0
0

2
0

26
36

22
35

25
0

0
0

4
0

113
106

11
8
16
14
6
1
2
2
2
1
0
0
0

15
5
1
4
6
7
1
0
0
1
2
2
1

11
10
0
14
5
1
2
2
2
0
0
0
0

4
1
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0

13
9
16
16
6
7
2
2
2
1
0
0
0

15
12
16
0
10
1
2
2
2
2
0
1
1

9
9
0
0
2
1
2
2
2
0
0
0
0

3
1
1
0
9
0
0
4
2
0
1
0
1

1
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0

82
55
50
48
44
18
17
16
12
5
3
3
3

0
0
454

0
1
543

0
0
718

0
0
43

2
1
513

0
0
476

0
0
159

0
0
266

0
0
17

2
2
3189

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

Slika 2: Število oddanih zapisnikov po letih
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Vrednotenje 2020
Izvedli smo vrednotenje zapisnikov, oddanih v letu 2020. Društvom smo tokrat namenili 18.000,00 €,
delitev pa izvedli skladno z obstoječo formulo. Največ točk so dosegla društva JD Rakek, JK Novo mesto
in JK Železničar. Vrednost točke je bila 1,39 €.
Društvo
Rakek
Novo mesto
Železničar
Topolšica
Krka
Kranj
Borovnica
Ajdovščina
Ribnica
Brežice
Carnium
Postojna
Temnica
Tolmin
Velenje
Tirski zmaj
Škofja Loka
Logatec
Prebold
Skupaj

Točk
3645,8
2383,8
1681,6
1095,3
855,3
705,6
620,3
376,7
287
272,5
270
196,9
153,8
128,7
116,4
93,2
40,6
19,4
14
12956,9

Tabela2: Vrednotenje 2020

Projekti
V letu 2021 je kataster nadaljeval sodelovanje pri pripravi planinskih kart.
Spletni kataster jam JZS je že skoraj štiri leta dostopen na naslovu https://kataster.jamarska-zveza.si.
Število rednih uporabnikov lepo raste.
Skupaj z GRZS smo se prijavili na projekt, v okviru katerega bi digitalizirali zapisnike, a žal nismo bili
izbrani.

Finance
Kataster je društvom v letu 2021 namenil 18.000,00 € 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.
7
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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 Lee Pavrič iz ŠJKP
Topolšica.
Marko Erker
Vodja Katastra jam JZS

Poročilo jamarske reševalne službe pri JZS za leto 2021
Jamarska reševalna služba (JRS) pri Jamarski zvezi Slovenije je bila tudi v letu 2021 v skladu z Uredbo o
organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoči (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 2021 je, zaradi znanih okoliščin, bolj kratko.

JRS vaje in usposabljanja
V zimsko pomladnem času je bilo veliko aktivnosti odpovedanih. Po reševalnih centrih so opravili
treninge v plezališčih in nekaj zimskih aktivnosti.
Nudili smo pomoč pri transportu opreme in hrane v potresu uničeno Petrinjo – Hrvaška.
Ekipa Zaupnikov se redno izobražuje. V letu 2021 sta dve pripadnici JRS uspešno zaključili izobraževanje
za zaupnike v sistemu zaščite in reševanja.
Ekipa za reševanje izza sifonov se redno izobražuje tudi na višjih modulih. Skupaj z Enoto za tehnično
potapljanje iz sestava Enot za hitre intervencije smo izvedli usposabljanje Sifoni v Kočevju.
Članica zdravniško medicinske ekipe se je udeležila izobraževanja ITLS Advanced.
Ob praznovanju 50 let JSPD Tolmin (na planini Razor) smo prisotnim obiskovalcem prikazali nekaj
reševalnih manevrov.
V novembru smo skupaj s Parkom Škocjanske jame izvedli vajo reševanja poškodovane osebe iz
Hankejevega kanala. Transport je potekal po alternativni poti. Vaja je bila, v zadovoljstvo vseh vpletenih,
uspešno izvedena.
Kot priprava na zimo smo izvedli vaje reševanja ujetih na žičniških napravah: Kanin, Krvavec in Stari vrh.

Mednarodna sodelovanja
Srečanje jamarjev balkanskih držav na Vranskem – BSU uspešno izpeljano.
Udeležba na srečanju članic ECRA v Španiji.
Uspešno izpeljan, po dolgem času, CRT – Cave Rescue Training v Sežani. Udeležilo se ga je 16 pripadnikov
različnih reševalnih služb iz 9ih balkanskih držav.

Mednarodne–meddruštvene odprave
Takoj po BSU je ena ekipa jamarjev šla na obisk k kolegom v Bosno.

JRS Intervencije in specialnosti
Intervencije:
Januar
Reševanje psa. RC Postojna
Reševalcev: 3
Čas trajanja: 2 uri
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Marec
Reševanje jamarjev. RC Tolmin
Kamen zasul vhod v jamo.
Reševalcev: 4
Čas trajanja: 5 ur
April
Iskanje pogrešane osebe v soteski Vintgar. RC Kranj
Reševalcev: 7
Čas reševanja: 6 ur
Maj
Reševanje psa. RC Postojna
Reševalcev: 2
Čas trajanja: 1 ura
Avgust
Reševanje planinca. Brezno nad Moličko pečjo. RC Velenje
Planinca, ki je zdrsnil v vhodni del, rešili GRZS.
Reševalcev: 10
Čas trajanja: 5 ur
Reševanje jamarja v jami Mala jama v Kofcah. RC Ljubljana
Reševalcev: 27
Čas trajanja: 7,30 ure
Oktober
Reševanje psa. RC Postojna!!!
Reševalcev: 3
Čas trajanja: 3.15 ure
Izvlek NUS in smeti iz jame Jama Brgevka. RC Sežana in Državna enota za zaščito pred
NUS.
Reševalcev: 4
Čas trajanja: 9.30 ure
Ekipa za širjenje ožin
Ekipa ni imela priložnosti za svoje usposabljanje. Minerski strojčki redno servisirani.
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 je bil zaradi pandemije izpeljan konec poletja. Izpit uspešno opravilo:
- 6 jamarskih reševalcev pripravnikov
- 7 jamarskih reševalcev
- 1 vodja reševalne ekipe
- 2 inštruktorja jamarskega reševanja
Usposabljanja in tečaji v organizaciji IC Ig:
- Redna usposabljanja zaupnikov v sistemu Zaščite in reševanja
- Stiki z javnostmi različnih nivojev.
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Povzetek
V letu 2021 smo nudili veliko pomoč žičničarjem na Kaninu. Opravljenega je bilo veliko vzdrževalnega
dela pri in v koči Petra Skalarja. Popravljena in za obratovanje usposobljena tovorna žičnica do koče Petra
Skalarja. S prevzemom koče v oskrbo JZS bomo pripadniki JRS imeli enkratne pogoje za treninge, vaje in
različna usposabljanja v visokogorju.
Navkljub pomladni blokadi države smo izpeljali večino načrtovanih aktivnosti.
Zahvala vodstvu, vodjem centrov in vsem reševalkam in reševalcem.
Walter Zakrajšek
Vodja JRS

Poročilo službe za varstvo jam pri JZS za leto 2021
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 2021.
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. 27.
maja 2021 je bila izvedena otvoritev razstave z naslovom »Kraški svet pod prepletom korenin«, ki je bila
postavljena do meseca oktobra. Kasneje je bila razstava ponovno uporabljena v Atriju ZRC SAZU, ob
slavnostnem dogodku mednarodnega leta jam in krasa.
Podprli in vključili smo se v projekt SPELEOMEDIT, ki povezuje sredozemske države na področju jamarstva
in krasoslovja. V okviru projekta smo pripravili prispevek o jamarstvu in krasu v Sloveniji v publikaciji z
naslovom »Speleomedit: Mediterranean speleology: panoramic view of caves and karst of
Mediterranean countries«.
Pripravili smo mnenje Službe za varstvo jam pri JZS ob Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o
vodah (ZV-1G), ki je ogrožal tudi podzemne jame in ostale kraške oblike.
Za Občino Sežana smo pripravili Prvo mnenje Jamarske zveze Slovenije na osnutek z dopolnitvami
Občinskega podrobnega prostorskega načrta za kamnolom Mali Medvejk.
Udeležili smo se naravovarstvena akcija v Vilenici v organizaciji Zavoda za varstvo narave RS.
Problematiko varovanja krasa in jam smo predstavili na Slovenskem festivalu znanosti, dogodku Science
on Stage, v okviru predstavitev Komisije za varstvo gorske narave, ter pri Zavodu Svibna.
Nadaljevali smo z raziskavami onesnaženosti jam v Sloveniji, pri čemer smo pridobili podatke o stanju
9000 podzemnih jam. Obenem je bilo na to temo pripravljeno tudi doktorsko delo.
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.
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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 2021.
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, Delo, RTV Slovenija 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
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Poročilo blagajnika JZS za leto 2021
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Poročilo varnostno tehnične službe JZS v letu 2021
V letu 2021 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 nova članica združenja Kantabrijska reševalna služba
v kraju Ramales de la Victoria. Tokratnih dejavnosti tehnične komisije smo se udeležili: Miha
Staut kot član ter Robert Rehar in Damijan Šinigoj kot opazovalca.
- Vodja tehnične komisije Giuseppe Conti je predstavil idejo, da bi z naraščanjem števila članov
ECRE in s tem članov tehnične komisije ta zavzela dvonivojsko strukturo. Sestavljena bi bila iz
ožjega vodstva, nekakšen "steering committee" in preostalih članov. Pobuda za to idejo izvira
iz velikih razlik v tehničnem znanju posameznih organizacij in posledične odgovornosti
organizatorjev in demonstratorjev v primeru izvajanja tehnik, ki so primerne za zelo izurjene
reševalce (npr. varovanje na telo). V ožjem krogu smo se pogodili, da bi dvonivojska struktura
ustvarjala občutek nepotrebnih neenakosti med člani in bi na podlagi poznavanja zavarovanj
članov posameznih reševalnih organizacij lahko ostala odprta vsem.
- Američane (National Cave Rescue Commision pri NSS) smo sprejeli kot polnopravne člane
tehnične komisije. Vsi prisotni smo čutili, da je njihov zastopnik Eddy Cartaya tehnično
izjemno podkovan. Prav zaradi tega, ker se ukvarja z drugačnimi tipi jam, lahko medsebojno
oplajanje tehnik prinese korist vsem.
- Praktični del je bil razdeljen na postaje, ki so jih prevzeli člani CNSAS, HGSS in NCRC (ZDA).
Prikazane so bile sledeče tehnike: sidranje na telo pri spustu nosil preko terena, ki ni
vertikalen; sidranje na telo pri vzponu nosil preko terena, ki ni vertikalen s škripčevjem 2:1;
prikaz uporabe Petzl Pulse odstranljivih sidrišč; prehod preko več protitež z eno krajšo vrvjo;
asistirani vzpon s ponesrečencem v sistemu podvojene vrvi 2:1 (uporabljene so bile
ultrastatične (aramid) 8 mm vrvi). Na vajah JRS bi lahko te tehnike prikazali.
- 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.
2. Na Jamarsko zvezo Slovenije je prišla anonimna prijava neodgovornega varnostnega vedenja
vidnejšega člana slovenske jamarske skupnosti. Prijavo sem obravnaval in spisal poročilo, ki je
bilo predano Nadzornemu odboru JZS v nadaljnjo obravnavo.
3. Sodelovanje z Jamarsko reševalno službo je pokrilo dve področji in opozorilo. Zagnali smo ekipo
za urbano reševanje. Ta je sestavljena iz vrst izkušenih jamarskih reševalcev, ki jih tematika
podrobneje zanima. Petzl Stop je doživel v letu 2020 posodobitev. Preizkusil sem jo in spisal
oceno njene uporabnosti v namene jamarskega reševanja. Opozoril sem, da imajo nekateri
reševalci JRS osebno varovalno opremo s pretečenim rokom življenjske dobe. Taka oprema ima
lahko v primeru inšpekcijskega pregleda ob nesreči tudi pravne posledice.
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
stran JZS sem spisal dve raziskavi: o vedenju osmice z dvojno zanko in o vedenju šestice z dvojno
zanko.
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5. Sem član uredniškega odbora revije Jamar, kjer skrbim za tehnična vprašanja. V prihajajočem
letniku (18, 2021) bosta izšla dva članka. Prvi bo 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. Drugi
bo o reševanju obviselega jamarja z dodatno vrvjo v podvojenem sistemu, ki omogoča tako
sorazmerno enostavno snemanje z vrvi kot spust in vzpon s ponesrečencem.
6. 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 pri JZS

Poročilo izobraževalne službe JZS v letu 2021
Aktivnosti
Prva četrtina leta je minila v strogem zaprtju države, zaradi česar ni bila izvedena nobena aktivnost IS JZS.
Zbor inštruktorjev jamarstva 2021 smo zato izvedli šele 23. maja 2021, ki se ga je udeležilo 14
inštruktorjev in en kandidat za inštruktorja. Na zboru smo obravnavali poročilo za leto 2020, v
nadaljevanju pa je potekalo usposabljanje iz tehnik tovariške pomoči in nadaljnjih postopkov
inštruktorskega reševanja.
V letu 2021 smo izvedli dva roka republiških izpitov: 19. junija v Rakovem Škocjanu in 4. septembra pri
Sežani.
IS je skozi celotno leto tvorno sodelovala s preostalimi strokovnimi službami, še posebej z Varnostno
tehnično službo, Službo za varstvo jam in Katastrom jam. Vsem vodjem omenjenih služb se zahvaljujem
za njihov prispevek k izobraževanju.

Republiški izpit v junijskem roku
IS JZS je 19. junija 2021 v Rakovem Škocjanu izvedla preverjanje za nazive jamar pripravnik, jamar,
vstopno preverjanje za inštruktorje jamarstva ter zaključno preverjanje kandidata za inštruktorja
jamarstva. Na preverjanje se je prijavilo 7 kandidatov za naziv jamar pripravnik, 14 kandidatov za naziv
jamar, 2 na vstopno preverjanje za inštruktorja jamarstva in 1 kandidat za inštruktorja jamarstva.
Teoretično in praktično preverjanje so uspešno opravili vsi kandidati, v zbori inštruktorjev jamarstva JZS
pa smo sprejeli Iztoka Možirja.

Republiški izpit v septembrskem roku
4. septembra 2021 smo v kamnolomu Lipica pri Sežani izvedli preverjanje za nazive jamar pripravnik in
jamar. Na preverjanje se je prijavilo 6 kandidatov za naziv jamar pripravnik in 7 kandidatov za naziv jamar.
Teoretično in praktično preverjanje so uspešno opravili vsi kandidati.
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Skupno število podeljenih nazivov v 2021
V letu 2021 se je izpitov skupaj udeležilo 37 kandidatov in vsi so uspešno opravili preverjanje
usposobljenosti:
• 13x jamar pripravnik
• 21x jamar
• 21x podeljeno potrdilo o usposobljenosti za samostojno jamarsko delovanje
• 1x inštruktor jamarstva JZS
• 2x opravljeno vstopno preverjanje za inštruktorja jamarstva JZS

Ocena delovanja
Ob zaključku svojega mandata ne bi želel iskati izgovorov za neopravljeno delo v epidemiji covid-19. Kljub
temu smo vse nujne aktivnosti (izpiti in zbor inštruktorjev jamarstva) vsako leto izvedli v skladu z
veljavnimi strokovnimi priporočili in ukrepi vlade. Vendar je ostalo še precej nerealiziranih obljub, meni
osebno najbolj skeleč neizveden projekt je spletni jamarski priročnik.
Ponosen sem na vse izvedene izpite, ki smo jih izpeljali v mandatu 2020 – 2022. Moja ocena je, da se je
bistveno izboljšala varnostna kultura med inštruktorji in kandidati za različne nazive. Seveda je kljub temu
v prihodnje še dovolj prostora za izboljšave.
Inštruktorji jamarstva pri JZS so srce jamarskega izobraževanja. Ob prevzetju IS JZS sem si želel, da v službi
ohranimo zdravo jedro usposobljenih in kompetentnih inštruktorjev, ki bodo svoje znanje prenašali v
društvenih sredinah, ter sodelovali na skupnih aktivnostih IS JZS. Glede na odzive udeležencev izpitov
sem mnenja, da inštruktorji svoje delo opravljajo zelo korektno in strokovno. Z njihovim odnosom in
pristopom med izpiti sem zelo zadovoljen. Se pa pojavlja težava, da je aktivno jedro inštruktorjev med
15 in 20 ljudi, ki se večinoma redno pojavljajo na več aktivnostih ne samo izobraževalne službe, temveč
tudi drugih strokovnih služb JZS (JRS, VTS, Kataster jam, SVJ …). Glede na to, da je njihovo udejstvovanje
popolnoma prostovoljno, smo omejeni pri izvedbi aktivnostih službe, saj so prosti vikendi med aktivnimi
jamarji precej redki.
Svoj dvoletni mandat bi ocenil kot zadovoljiv. Izvedli smo vse obveznosti v okviru izvedbe izpitov, osvežili
smo področje jamarskega izobraževanja, še posebej na področju izpitov za inštruktorje jamarstva. Izdelal
in sprejel se je pravilnik o delu IS JZS. Izdelali smo osnutek baze jamarskih veščin ter kasneje izdali njeno
revidirano verzijo. Izdelali smo standardni elaborat, ki služi kot pomoč za varno izvedbo izpitov ob
upoštevanju varnostnih tveganj. Izdelali smo program jamarske šole za pripravnike ter program tečaja
za opremljanje jam. Žal omenjenih tečajev v praksi nismo izvedli. Začeli smo z urejanjem vsebin za
vzpostavitev spletnega jamarskega priročnika, vendar smo obstali nekje po polovici opravljenega dela.
Za dokončanje začetih aktivnostih bo potrebno vložiti še precej prostega časa in volje. Žal sta ti dve
sestavini pri večini inštruktorjih jamarstva precej omejeni. Kljub temu si želim, da bi predvsem spletni
jamarski priročnik kmalu ugledal luč sveta. Čakajo nas pa izzivi tudi na drugih področjih izobraževanja,
kot je izobraževanje za jamske vodnike po neturističnih jamah.

Zahvala
Za konec bi se za odlično opravljeno delo in požrtvovalnost rad zahvalil vsem inštruktorjem jamarstva pri
JZS, ki so v letu 2021 sodelovali pri vseh izvedenih aktivnostih. Brez njih si delovanja IS ne morem
predstavljati. Na tem mestu bi izpostavil Jureta Tičarja in Miha Stauta, ki sta s svojim prispevkom bistveno
pripomogla za varno in nemoteno izvedbo aktivnosti IS JZS. Prav tako gre zahvala tudi predsedniku JZS
Igorju Benku, ki je IS nudil vso podporo za nemoteno in kvalitetno delo.
Klemen Mihalič
Vodja IS JZS
15

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

Poročilo tajnika JZS v letu 2021
Drugo leto svojega mandata sem nadaljeval kar sem (si) zastavil v prvih korakih kot tajnik JZS. Pobiranje
pošte je bilo nemoteno, tudi v času moje daljše odsotnosti – zahvala Marku E. Vsa (razen časopis in revije
samo naslovnica) pošta se poskenira, popiše in objavi na spletni strani, kjer jo člani predsedstva lahko
spremljajo. Pošta je označena tudi po prejemniku, tako da lahko vsak vodja službe enostavno pregleda
svojo pošto.
V letu 2021 je prišla na JZS naslov 201 pošta. Od tega 79 računov, in samo 2 opomina, kar je dober
pokazatelj napredka pri JZS pošti. Tudi ta dva opomina sta bila razlog, ker naročnik storitve ni dostavil
računa blagajniku za plačilo. Ponovno se je tudi začelo redno objavljanje zapisnikov sej. Izboljšali smo
tudi potek sledenja sklepov in opravil, kateri so navzven rahlo zamrli. Sklepe moram(o) še pričeti redno
objavljati na spletni strani – tukaj graja na lastno delo in prostor za izboljšave.
Zadnje čase se tudi vse več članov predsedstva obrača name za vnašanje vsebin na spletni strani JZS.
Tehnično zahtevna dela, še vedno opravlja Simon H.
Marko Zakrajšek
Tajnik

Poročilo službe za jamsko in tehnično potapljanje JZS v letu 2021
[poročilo še ni prispelo]

Poročilo knjižnice JZS v letu 2021
Knjižnica JZS je tudi v letu 2021 prejemala revije tujih jamarskih klubov in zvez ter slovenske revije, ki
obravnavajo med drugim tudi jamarstvo.
Obiska in izposoje ni bilo v večjem obsegu.
Revijo Jamar in Naše jame sem kot izmenjavo dostavil nekaterim ustanovam v Ljubljani.
Boštjan Vrviščar Bole
Knjižničar JZS

Poročilo skrbnika spletne strani JZS in jamarske liste za leto 2021
Spodaj podpisani Simon Hiti, kot skrbnik spletne strani in dopisnega seznama Jamarske zveze Slovenije ‘
Si-jamarstvo’ navajam pregled aktivnosti in dela za leto 2020.

Spletna stran
Na spletni strani se je delalo sprotna vzdrževalna dela. Dogajalo se je nove vsebine in popravljalo
obstoječe (zgodovinski zapisi, kataster, datumi in lokacije izpitov, jamarski leksikon….).
Trenutno imam porabljenih 73.5 GB/195.31 GB (37.63%) prostora na serverju.
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Dopisni seznam
Še naprej prijave potekajo po postavljenih smernicah v Skladu z GDPR zakonu. Navodila za prijavo so
objavljena na spletni strani Jamarske zveze Slovenije, pod naslovom ‘Dopisni seznam’. Trenutno Prijave
in spremembe se pošlje na elektronski naslov lista@jamarska-zveza.si, ker je to email v lasti JZS.
Trenutno dopisni seznam šteje 318 članov.
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Simon Hiti
Skrbnik spletne strani in e-mailing liste JZS
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Poročilo urednika revije Jamar za leto 2021
Revija Jamar praviloma izhaja enkrat na leto, a tekoče številke Jamarja za leto 2021 nam ni uspelo izdati
v roku. Jamar z letnico izida 2021 pride na Občni zbor na Ig. Načeloma je za vse, povezano z revijo,
odgovoren urednik, malce “krivde” pa pripisujem tudi neodzivnosti jamarske srenje. Morda bo v letu
2022 več energije za spodbujanje avtorjev, naslednja številka Jamarja naj bi predvidoma prišla na svečani
Občni zbor JZS …
Damijan Šinigoj
Urednik revije Jamar

Poročilo urednika revije Naše jame za leto 2021
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.
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 je bil omogočen po preteku enega leta, v juniju 2021. Ob
posodobitvi podatkov na spletni strani smo ustvarili tudi nov kontaktni naslov uredništva revije, in sicer
nase.jame@jamarska-zveza.si.
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.
Jure Tičar
Glavni urednik revije Naše jame

Poročilo službe za šport za leto 2021
V tekočem mandatu služba nima izvoljene vodje.

Poročilo službe za jamski turizem za leto 2021
[poročilo še ni prispelo]
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Poročilo inventurne komisije za leto 2021
V letu 2021 je bila izvedena inventura v vseh reševalnih centrih in njihovih vozilih. Zabeleženo ni bilo
nobenih napak. Nekaj manjših zadev in obrabljena oprema se je odpisala. Inventura v centralnem
skladišču ni bila izvedena zaradi časovne stiske.
Inventura po ostalih službah je bila izvedena in ni bilo zabeleženih nobenih večjih odstopanj od prejšnjega
leta.
V letu 2021 smo »inventuro« začeli seliti v sistem Rajč, katerega JRS uporablja za svoje delo. Trenutno je
v sistemu nekaj RC. Do konca leta 2022 se računa, da bodo v sistemu vsi centri, vsa vozila in centralno
skladišče.
Marko Zakrajšek
(pripravil poročilo inventurne komisije)

Poročilo komisije za priznanja za leto 2021
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
Silvo Ramšak
Predsednik komisije za priznanja JZS

Poročilo pooblaščenca JZS za stike s tujci za leto 2021
V preteklem letu 2021 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 v času Covid epidemije. Glede
na epidemične razmere pa je bilo seveda obiskov tujih jamarjev v Sloveniji bistveno manj kot v letih pred
korono. Kar se tiče potrdil UJSD imamo sedaj na ARSO nov kontakt, ki skrbi za izdajanje potrdil. 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
JZS pooblaščenec za stike s tujci
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Poročilo nadzornega odbora JZS za leto 2021
Delo nadzornega odbora je v letu 2021 nadzorni odbor deloval v običajnem okviru nalog, ki nam jih daje
statut, prilagojeno razmeram epidemije. 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 in prejeli en odziv. V njem članica JZS izpostavlja tri tematike, o katerih se tudi nadzorni
odbor strinja, da so relevantne. Ob današnji tehniki so vse tri so na nek način enostavno rešljive:
-

Spreminjanje Statuta JZS: Pogrešajo predhodno informiranje članic, s kratkimi pojasnili, kdo je
predlagatelj, zakaj je to potrebno in čistopis spremembe
Finančno poročilo JZS: Predlagajo, naj bo društvom pravočasno dostavljeno, jasno pa naj
prikazuje tudi gibanje t. i. društvenega sklada.
Informiranje članic zveze: Pozivajo, naj vodstvo JZS pogosteje informira članice o aktualnem
dogajanju.

Zapisniki sej se sicer redno posodabljajo, seznam sklepov predsedstva pa se konča z letnico 2015.
Tako kot lansko je tudi letošnje obdobje poročanja zaznamovano z oteženimi okoliščinami epidemije.
Tokratno obdobje je tudi bistveno krajše, saj je bil zadnji občni zbor šele sredi junija. Od večjih aktivnosti,
ki presegajo redno delo služb, omenimo intenzivna pogajanja za dolgoročni najem Koče Petra Skalarja,
tesno sodelovanje z Ministrstvom za okolje in prostor pri pripravi novih pravilnikov (Zakon o varstvu
podzemnih jam) ter odlično delujoč Spletni kataster jam. Ena od dolgotrajnih hib sprotnega delovanja
JZS je bilo koordiniranje korespondence z različnimi zunanjimi naslovniki (e-pošta, navadna pošta, uradne
pošiljke, telefonske prošnje). Tajnik Marko Zakrajšek je vzpostavil učinkovit sistem beleženja nalog,
določanja zadolžitev in opominjanja v primeru zamud.
Člani nadzornega odbora smo se pogovorili še z računovodskim servisom (podjetje A&K d.o.o.), a z
njihove strani ni bilo nobenih pripomb na delo. Pregledali smo tudi zaključni račun, na katerega nimamo
vsebinskih pripomb. Kot v preteklih letih pa priporočamo, naj bo v bodoče – če je le mogoče – pripravljen
prej.
Čeprav JZS kot celota deluje dobro in utečeno, pa je še vedno nekaj področij, ki jim bo treba posvetiti več
pozornosti. To vključuje posodobitev spletne strani, tehnično nadgradnjo dopisne liste (zavračanje epošte nekaterih strežnikov) in ponovno neizdajanje Naših jam.
Miha Čekada, Robert Rehar, Sašo Finžgar
Člani NO
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