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Poročilo predsednika JZS za leto 2018 
Kot predsednik Jamarske zveze Slovenije podajam poročilo o delovanju za obdobje prve polovice 

mandata in sicer od 18.3.2018 do konca leta 2018. 

Po pregledu nalog, ki sem si jih zadal ob kandidaturi za predsednika JZS leta 2016, je edina neizpolnjena 

naloga, pridobiti nove prostore JZS. Vendar še zmeraj delam na tem in se nekateri dogodki odvijajo 

nam v prid. 

Realizacija nalog je naslednja. 

Zaposlitev poslovne sekretarke, zaenkrat še za krajši delovni čas. 

Pridobitve dokumentacije za postavitev Skladišča opreme JZS na Rombonu. 

Uspešno izvedbo mednarodne certifikacijske vaje CaveSAR. 

Uspešna nabava opreme prek javnih razpisov za CaveSAR. 

Uspešna izvedba mednarodne vaje CaveSAR v Skalarjevem breznu na Kaninu -910. 

Priprave za postavitev Jamarske razstave v muzeju PZS v Mojstrani. 

Ponovna prijava na projekt Life v zvezi z varstvom jam. 

Izdelana platforma za digitalni Kataster. Čaka na realizacijo. 

Podpis pogodbe za zagotovitev podatkov o podzemnih jamah Slovenije z Geodetskim inštitutom 

Slovenije. 

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 2018 

Aktivnosti 
Kataster je v obdobju od 26. 2. 2018 do 17. 2. 2018 opravil preko 120 rednih aktivnosti. Poleg tega 

smo izvajali tudi aktivnosti vezane na projekte: sodelovanje pri pripravi planinskih zemljevidov in 

vojaških TK-25 ter spletni kataster JZS. Za to smo skupaj porabili preko 1000 ur. Glavne aktivnosti v 

tem obdobju so bile: 

 uradne ure, vlaganje zapisnikov preteklega leta, 

 sodelovanje na sejah predsedstva JZS in drugih sestankih, 

 sodelovanje pri pripravi planinskih zemljevidov, 

 projekt priprave seznama jam za karte TK-25 

 2-krat priprava nove baze jam za društva, 

 izvedba vrednotenja zapisnikov leta 2017, 

 implementacija in zagon spletnega katastra jam JZS. 

Oddaja zapisnikov 
32 organizacij je v letu 2018 skupaj z urejeno oddajo zapisnikov preteklih let oddalo 4130 zapisnikov, 

od tega 584 A-zapisnikov. Po številu oddanih zapisnikov tudi tokrat vodijo društva JK Novo mesto, JK 

Železničar in JD Rakek, ki so skupaj prispevala skoraj 45% vseh zapisnikov. Društva zapisnike večinoma 

oddajajo sproti, nekaj več oddaje je bilo sredi prvega in veliko več na koncu drugega polletja. Le dobrih 

5% zapisnikov nismo prejeli po e-pošti. 

Na morebitne napake pri izpolnjevanju zapisnikov osebje Katastra avtorje opozarja že sproti, tako da 

je zavrnitev s stani IZRK relativno malo. Zapisnikarji imajo veliko težav s pretvorbo in zapisom koordinat 

ter (ne)zaokroževanjem dolžin jam. 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. 

Trenutno število registriranih jam (2018b) je 12883, za leto 2018 se pričakuje še registracija cca. 300 

novih jam. 

Društvo A B C D E F G H I Skupaj 

JK Novo mesto 129 131 278 3 131 169 41 103 0 985 

JK Železničar 45 112 142 1 50 66 3 2 0 421 

nerazporejeno/mešano 408 408 

JD Rakek 178 22 0 0 179 1 3 0 0 383 

JK Brežice 20 30 192 10 20 33 20 20 20 365 

ŠJKP Topolšica 31 28 70 6 36 40 38 43 0 292 

JK Temnica 39 2 78 0 39 41 9 39 0 247 

JK Krka 24 16 30 1 24 55 6 33 4 193 

JDGŽ Divača 6 11 27 0 6 69 4 6 0 129 
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Društvo A B C D E F G H I Skupaj 

DZRJ Kranj 23 1 18 0 22 22 19 20 0 125 

JK Borovnica 13 42 9 0 15 14 10 1 0 104 

KŠJKSS Velenje 18 17 0 0 21 23 22 0 0 101 

DZRJ Ribnica 2 5 32 0 2 14 2 2 0 59 

DRP Škofja Loka 8 0 8 0 8 5 8 6 6 49 

JD Logatec 3 12 12 0 3 13 0 2 0 45 

tujci Češka 0 0 0 37 0 0 0 0 0 37 

IZRK 5 5 0 3 10 1 0 0 0 24 

JD Carnium Kranj 6 2 0 0 7 5 0 1 0 21 

KJ Kostanjevica na Krki 2 7 0 0 3 4 3 2 0 21 

JS PD Tolmin 0 4 0 0 10 0 7 0 0 21 

tujci Italija 4 2 4 0 9 0 0 0 0 19 

JDDR Ajdovščina 2 5 2 0 4 0 4 0 0 17 

JD Sežana 5 0 0 0 5 4 0 0 0 14 

tujci Poljska 6 5 0 0 2 0 0 0 0 13 

JZS 0 1 0 7 0 3 0 1 0 12 

BJK Črnomelj 2 0 0 0 2 2 0 0 0 6 

DZRJLČ Postojna 1 0 1 0 1 1 0 0 0 4 

JOSPD Trst 0 2 0 0 1 1 0 0 0 4 

DZRJ Ljubljana 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 

JKČG Prebold 2 0 0 0 1 0 0 0 0 3 

JK Tirski zmaj 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 

JD Dimnice Koper 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 

JDKL Renče 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Skupaj 574 464 903 481 611 587 199 281 30 4130 

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

 

Slika 2: Število oddanih zapisnikov po letih 

Vrednotenje 2017 
Izvedli smo vrednotenje zapisnikov, oddanih v letu 2017. Društvom smo tudi tokrat namenili 15.000,00 

€, delitev pa izvedli skladno z napovedano posodobljeno formulo: dodali smo vrednotenje H-

zapisnikov. Zapisnik za čisto jamo je bil ovrednoten z eno točko, zapisnik za očiščeno ali onesnaženo 

pa s tremi. Največ točk so dosegla društva JK Novo mesto, JD Rakek in JK Železničar. Vrednost točke je 

bila 1,34 €. 
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Društvo Točk 

Novo mesto 3090,5 

Rakek 2820,3 

Železničar 1052,9 

Temnica 649,2 

Ajdovščina 493,3 

Borovnica 449,4 

Velenje 439,3 

Topolšica 345,8 

Divača 304,3 

Kranj 239,5 

Sežana 233,8 

Krka 227 

Tirski zmaj 216 

Postojna 204,3 

Ribnica 159,3 

Logatec 84,6 

Križna jama 66,1 

Carnium 55,3 

Črnomelj 37,4 

Prebold 17,3 

Skupaj 11.185,6 

Tabela2: Vrednotenje 2017 

Projekti 
V letu 2018 je kataster nadaljeval sodelovanje pri pripravi planinskih kart. 

Začeli 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 leto dni dostopen na naslovu https://kataster.jamarska-zveza.si. 

Za raziskovalce zelo pomembni novosti sta objava leg novih jam kmalu po tem, ko so obdelane v 

katastru JZS in dodajanje lastnih točk, ki jih po želji lahko delijo z ostalimi. Tako se lahko izognemo 

raziskovanju na videz nove jame, ki jo je pred nami dokumentiral že nekdo drug. 

Finance 
Kataster je društvom v letu 2018 namenil 15.000,00 € za redno sporočanje podatkov o jamah. Več 

podatkov, vključno s prihodki in vsemi odhodki, je na voljo v finančnem poročilu blagajnika JZS. 
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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 iz 

JKČG Prebold in Lee Pavrič iz ŠJKP Topolšica. 

 

Marko Erker 

vodja Katastra jam JZS 

Poročilo jamarske reševalne službe pri JZS za leto 2018 
Jamarska reševalna služba (JRS) pri Jamarski zvezi Slovenije je bila tudi v letu 2018 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. 

JRS vaje in usposabljanja 
Zimsko usposabljanje na Kaninu. Prerez snežne odeje, določitev stopnje nevarnosti pred snežnim 

plazom. Uporaba lavinske žolne in lavinske sonde. Pravilno odkopavanje zasutega. 

JRS vaja v plezališču. Reševalni manevri. Utrjevanje, pregled novosti. 

Reševalna vaja za ženske. Prvič izvedena vaja iz jame v organizaciji ženske ekipe. 

Vaja v soteski Globoški potok. Bolj široko izvedena, večje število poškodovanih. 

Mednarodna vaja Skalarjevo brezno. Prvič izvedena vaja iz globine 900m. 

Udeležba na vaji Strela 2018 v Škocjanskih jamah. Reševali smo ujete ljudi v vzpenjači parka. 

Žičniško reševanje iz nihalke Golte. Testirali uporabnost motornega vitla. 

Mednarodna sodelovanja 
Največ se je dogajalo v povezavi s certifikacijo SiCaveSAR enote. V maju 2018 smo uspešno opravili še 

zadnji korak v fazi certifikacije (vaja ModeX v Avstriji) in s tem tudi uspešno zaključili certifikacijo ter 

pridobili certifikat mednarodne enote v sistemu EU CZ, ki nam velja do maja 2023. V letu 2018 smo 

prav tako izvajali adaptacijski projekt CSAR IDAP v okviru katerega je JZS/JRS upravičena do porabe 

sredstev iz EU financiranja – sredstva so večinoma namenjena nabavi opreme, v manjšem delu pa tudi 

stroškom usposabljanj. Večina nabave je bila izvedena, del pa se realizira še do konca marca 2019. 

Vsi naši dosežki so bili predstavljeni na srečanju ECRA v Italiji. 

Ekipa za reševanje izza sifonov je tudi v mednarodnih vodah zelo aktivna. 

Izvedba treninga reševalnih manevrov – CRT – za ženske. 

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

 Obiska jame Berger v Franciji. 
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 Raziskovanje v Bosni 

JRS Intervencije in specialnosti 
Inetervencije: 
Januar 
Iskanje pogrešane osebe – Gorenja Trebuša 
Iskanje že dalj časa pogrešane osebe. V jami, na katero so posumili, pogrešanega ni bilo. 
Reševalcev RC Tolmin – 4 
Čas trajanja: 5 ur 
Reševanje živali – pes 
Naključna sprehajalka iz jame zaslišala pasji lajež in poklicala na pomoč. 
Reševalcev RC Ljubljana – 4 
Čas trajanja: 3 ure 
Iskanje pogrešane osebe – Krka 
Iskanje pogrešane osebe v okolici izvira reke Krke. Pogrešane osebe niso našli. 
Reševalcev RC Ljubljana in Novo Mesto in JK Krka – 9 
Čas trajanja: 9 ur 
Reševanje živali – srna 
V okolici Orleka sta v jamo padli dve srni. Ena je poginila, druga je preživela. Izvlekli obe. 
Reševalcev RC Sežana – 3 
Čas reševanja: 5 ur 
Junij 
Reševanje človeka – Tkalca jama 
Turistka med ogledom jame nerodno stopila in si poškodovala gleženj. 
Reševalcev RC Postojna – 4 
Čas trajanja: 1,5 ure 
Julij 
Reševanje jamarja – Orlek – Netopirjeva jama 
Med raziskovanjem jame, na globini 80 m, se je poškodoval italijanski jamar. Zaradi ozkih prehodov je 
bila aktivirana JRS ekipa za širjenje ožin in državna enota za zaščito pred NUS. 
Reševalcev RC Sežana, Ljubljana, Postojna, Tolmin, Velenje in Kranj – 34 
Čas trajanja: 16 ur 
Avgust 
Na italijanski strani Kanina – visoki Kanin se je v jami poškodoval italijanski jamar. Poškodovani je bil 
zdravstveni tehnik in tako so morali reševalci po Kaninu iskati našega zdravnika Roka Stoparja. 
Helikopter je pobral tri JRS reševalce. V dolini, v pripravljenosti, sta bila še Aleš Stražar in zdravnica 
Vesna Milojević. 
Reševalcev RC Tolmin, Sežana, Postojna in Ljubljana – 5 
Čas trajanja: Rok – 24 ur, ostali po 3 ure 
September 
Divje jezero – odstranjevanje NUS 
JRS potapljač je na manjši globini označil dve NUS in odstranjevanje prepustil strokovnjakom. 
Reševalcev RC Kranj – 1 
Čas trajanja: 7 ur 
December 
Reševanje psa – občina Litija – Brezovo 
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Ker je vas bližje Trebnjemu smo aktivirali RC NM. Iz RC KR pa sva se odpeljala dva kinologa. Pes je bil 
pogrešan že tri dni in je padel 15 metrov globoko. Psa smo izvlekli živega. 
Reševalcev RC Novo Mesto in Kranj – 4 
Čas trajanja: 5 ur 
Ekipa za širjenje ožin 
V letu 2018 je bila ekipa aktivirana za pomoč pri reševanju poškodovanega jamarja v jami Netopirjeva 
jama pri Orleku - Sežana. 
Trening vajo pa so imeli v rudniku Mežica v Helenskem rovu. Širjenje in lepšanje poti za podzemno 
kolesarjenje. 

JRS Izobraževanje 
Izpit za jamarskega reševalca pripravnika je opravilo 12 kandidatov, izpit za jamarskega reševalca – 
reševalko sta opravili dve reševalki. 
Usposabljanja in tečaji v organizaciji IC Ig: 

 Stiki z javnostmi 

 Vodenje intervencij doma in v tujini 

 Sistem ZARE 

Povzetek 
Opravljeno delo kaže, da se intenzivno izobražujemo na vseh področjih: vaje v steni, v jami, vodenje 
intervencij, dajanje izjav in komunikacija z javnostmi, izobraževanja v tujini, reševanje izza sifonov, 
reševanje iz divje vode, ekipa za prvo pomoč. 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, ECRA. 
Veliko se dela tudi na prepoznavnosti JRS pri JZS. Vsi večji dogodki so medijsko zabeleženi. 
 

Walter Zakrajšek 
vodja JRS 
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Poročilo službe za varstvo jam pri JZS za leto 2018 
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 2018. 

Z dnem 25. 3. 2018 je bilo na Ministrstvo za okolje in prostor posredovano poročilo za leto 2017 o 

izpolnjevanju pogojev nevladnih organizacij, ki delujejo v javnem interesu na področju varovanja 

okolja in ohranjanja narave. Poročilo je vsebovalo dosedanje delo in aktivnosti na področju SVJ ter 

plane za prihodnost, s tem pa se je JZS potrdil status organizacije v javnem interesu. 

V okviru temeljnih nalog Službe za varstvo jam je bilo nadaljevano pregledovanje zapisnikov o stanju 

kraških jam v Sloveniji. Podatke za pregled smo pridobivali v Katastru jam JZS ter jih dopolnili s podatki 

Katastra jam IZRK. Pri pregledu zapisnikov so bili sistematično zabeleženi podatki o posamezni jami, ki 

so bili razvrščeni v naslednje kategorije: 1) stanje jame, 2) poškodovanost jame, 3), onesnaženost 

jame, 4) struktura odpadkov, 5) raba jame, 6) morfologija vhoda in 7) datum informacije. Skupaj je bilo 

za posamezno jamo pridobljenih kar 54 novih kategorij podatkov. V okviru pregleda so bili pridobljeni 

podatki o 7500 jamah (59,6 %), skupno je bila tako baza dopolnjena z 405.000 podatki. Podrobneje so 

bile analizirane značilnosti v 6965 jamah (55,3 %) v 17 različnih naravnogeografskih pokrajinah. 

Na podlagi zbranih podatkov (N = 6965) lahko ugotovimo, da je v čistih 78,5 % jam, onesnaženih 20,0 

% jam, uničenih 0,1 % jam, za 1,4 % jam pa ne obstajajo relevantni podatki o njihovem stanju. V vzorcu 

preučevanih jam je bilo kar 727 jam oz. 10,6 % jam poškodovanih. Fizične poškodbe se pojavljajo v 8,3 

% jam, poškodbe sedimentov v 5,3 % jam, napisi pa v 1,5 % jam. Nadalje ugotovimo da je malo 

onesnaženih jam 51,4 % (do 1 m3 odpadkov), srednje onesnaženih 25,0 % (med 1 m3 in do 5 m3 

odpadkov), ter 23,6 % močno onesnaženih (nad 5 m3 odpadkov). Skupno je bilo na obravnavanem 

vzorcu jam očiščenih 110 jam oz. 1,6 % jam. Med vrsto odpadkov v 1390 onesnaženih jamah 

prevladujejo primarni – nenevarni (67,3 %), komunalni – nenevarni (63,5 %), gradbeni – nenevarni 

(20,2 %), industrijski – nenevarni (12,7 %) ter drugi odpadki – nevarni (12,4 %). Med posebnimi 

kategorijami odpadkov velja izpostaviti jame z nevarnimi odpadki (16,8 %), jame z neeksplodiranimi 

ubojnimi sredstvi (8,4 %), jame z dotokom onesnažene vode (3,7 %), jame s plastičnimi odpadki (55,9 

%), jame s človeškimi ostanki (4,9 %) ter jame s kadavri (67,3 %). Pri rabi jame prevladujejo kategorije 

kot so odlagališče odpadkov (21,4 %), znanstveno-raziskovalna raba (5,6 %), vojaško zaklonišče (3,1 

%), zatočišče (1,9 %), pridobivanje surovin (1,2 %), vodni vir (1,2 %) itn. Onesnaženost jam se praviloma 

pojavlja v jamah z navpičnimi vhodi (74,7 %), s povečanjem vhodne odprtine, pa se povečuje tudi 

stopnja onesnaženosti v jamah. 

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 so sodelovali 4 

projektni partnerji. 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 2016 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 

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 
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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 2019. 

V okviru svojega delovanja smo preučili številne zakone in iniciative na področju onesnaženosti jam 

tako na področju Slovenije, Evrope kot tudi v svetovnih okvirjih. 

Pridružili smo se iniciativi »Očistimo Slovenijo 2018« v okviru katere smo jamarska društva aktivno 

spodbujali k izvedbi in pripravi jamarski čistilnih akcij oz. priključitvi ostalim čistilnim akcijam v 

lokalnem okolju. Konkretneje smo se na dan čistilne akcije (15. 9. 2018) pridružili čiščenju jame Mala 

Vratnica v občini Mirna Peč. Iz jame je bilo odstranjenih približno 5 m3 odpadkov. Čistilno akcijo je 

organiziral JK Novo mesto, pri čemer je potrebno posebej izpostaviti, da so k sodelovanju povabili 

različna društva iz Dolenjske ter tako pripomogli k njihovem povezovanju tudi na tem področju. 

Obenem je bil dogodek tudi dobro medijsko podprt in kot takšen odmeven v lokalnem okolju. 

V povezavi z neurejenim področjem vodenja turistov v neturistične jame smo dne 4. 9. 2018 na 

Inšpekcijo za okolje in naravo (Območna enota Nova Gorica) ter Zavod RS za varstvo narave (Območna 

enota Nova Gorica) podali prijavo oz. obvestilo o nepooblaščenem vodenju in trženju jamskega 

trekinga. Pri tem je bilo identificiranih 16 domačih in tujih podjetij, ki izvajajo vodenje v jami Srnica in 

Mala Boka in ne izpolnjujejo zakonskih zahtev za opravljanje svoje dejavnosti na kar smo opozorili 

omenjeni pristojni službi. Navkljub utemeljenemu pozivu po preverjanju dokumentacije pri omenjenih 

podjetjih z namenom izboljšanja varnosti in kvalitete vodenja, od pristojnih inštitucij nismo prejeli 

odgovora. 

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. 

Pri pripravi razstave ob 130-obletnici Jamarske zveze Slovenije, ki bo postavljena v Planinskem muzeju 

v Mojstrani smo sodelovali na pripravljalnem sestanku in priskrbeli gradivo za poglavje o 

onesnaženosti jam. 

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. 

Skrbeli smo za dobro medijsko izpostavljenost problematike onesnaženosti jam tako v televizijskih 

oddajah kot v tiskanih medijih. 

Pri svojem delu smo opozarjali tudi na nesprejemljive objave v zvezi z jamami na družbenih omrežjih. 
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Udeležili smo se različnih konferenc na temo onesnaženosti jam, kjer smo predstavljali svoje 

ugotovitve ter obenem objavili strokovne in znanstvene izsledke v obliki članov. Reference o tem so 

razvidne v COBISS izpisu in sicer: 

 TIČAR, Jure. The assessement of cave pollution in Slovenia. V: MATTES, Johannes (ur.), 

CHRISTIAN, Erhard (ur.), PLAN, Lukas (ur.). Proceedings of the 12th EuroSpeleo Forum : 

Ebensee, Austria, August 23rd-26th, 2018, (Beihefte zur Zeitschrift "Die Höhle", No. 62). 

Ebensee: Verein für Höhlenkunde. 2018, str. 36-37. [COBISS.SI-ID 43423277] 

 TIČAR, Jure. The assessement of cave pollution in Slovenia : prispevek na "12th EuroSpeleo 

Forum", Ebensee (Avstrija), 24. avg. 2018. [COBISS.SI-ID 43423533] 

 TIČAR, Jure, KOMAC, Blaž. Assessment of cave pollution on a national level : example of 

Slovenia. V: Naučni skup 125 godina od publikovanja monografije Das Karstphänomen Jovana 

Cvijića : sreda, 7. novembar 2018. godine, svečana sala SANU, Knez Mihailova 35/II, Beograd. 

Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti, Odbor za kras i speleologiju. 2018, str. [20]. 

https://www.sanu.ac.rs/wp-content/uploads/2018/11/program-i-apstrakti-cvijic-karst-

N2.pdf. [COBISS.SI-ID 43816749] 

 TIČAR, Jure. Assessment of cave pollution on a national level : example of Slovenia : eprispevek 

na znanstvenem srečanju "125 godina od publikovanja monografije Das Karstphänomen 

Jovana Cvijića", Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd, 7. nov. 2018. [COBISS.SI-ID 

43817005] 

 TIČAR, Jure, RIBEIRO, Daniela. Identification of cave pollution in the Kras Plateau, Slovenia = 

Prepoznavanje onesnaženosti jam na planoti Kras, Slovenija. Natura Sloveniae : revija za 

terensko biologijo, ISSN 1580-0814. [Tiskana izd.], 2018, letn. 20, št. 2, str. 61-64, ilustr. 

[COBISS.SI-ID 44206893] 

 TIČAR, Jure, MIHALIČ, Klemen. Presence of gases in karst caves as a source of threats to people 

: examples from Slovenia. V: MARKOVIĆ, Slobodan B. (ur.), PAVKOV HRVOJEVIĆ, Milica (ur.), 

LAZIĆ, Lazar (ur.). Lessons from the past and contemporary challenges : abstract book. Novi 

Sad: Faculty of Sciences, Department of Geography, Tourism and Hotel Management. 2018, 

str. 17-18. [COBISS.SI-ID 43622445] 

 BREG VALJAVEC, Mateja, TIČAR, Jure, ZORN, Matija, TOMIĆ, Nemanja, MARKOVIĆ, Slobodan 

B., GAVRILOV, Milivoj B. Speleotourism in Slovenia : from the cradle of geotourism towards 

sustainable management of karst phenomena = Jamski turizem v Sloveniji : od zibelke 

geoturizma proti trajnostnem upravljanju s kraškimi pojavi. V: PRELOVŠEK, Mitja (ur.). Show 

caves and science : abstracts & guide book = Turistične jame in znanost : povzetki & vodnik. 

1st ed. Ljubljana: Založba ZRC. 2018, str. 60. [COBISS.SI-ID 43256109] 

 TIČAR, Jure, TOMIĆ, Nemanja, BREG VALJAVEC, Mateja, ZORN, Matija, MARKOVIĆ, Slobodan 

B., GAVRILOV, Milivoj B. Speleotourism in Slovenia : balancing between mass tourism and 

geoheritage protection. Open geosciences, ISSN 2391-5447, 2018, vol. 10, issue 1, str. 344-

357, zvd., tabele, graf. prikazi, ilustr., doi: 10.1515/geo-2018-0027. [COBISS.SI-ID 43398957] 

 

Jure Tičar 

vodja Službe za varstvo jam pri JZS 
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Poročilo blagajnika JZS za leto 2018 
V letu 2018 sem opravljal funkcijo blagajnika pri vseh službah Jamarske zveze Slovenije. Največ dela 

sem imel pri Jamarski reševalni službi in projektu CSAR. Skozi vse leto sem beležil prejete račune in 

skrbel, da so bili pravočasno plačani. V začetku leta sem račune prejemal skenirane od tajnice JZS, nato 

pa od naše računovodkinje. Za JZS računovodske storitve opravlja firma Triskelion iz Ljubljane. 

Za vse službe v Jamarski zvezi sem opravljal plačilni promet. To je plačevanje vseh prejetih računov in 

izplačevanje kilometrin in vračil po računih. 

V letu 2018 je bilo iz računa JZS izplačano 545 računov in vračil kilometrine v skupni vrednosti 

408.039,91€, na račun JZS pa je bilo za 451.608,02€ nakazil. 

Na dan 1.1.2018 je bilo na računu JZS 16.758,97€, konec leta na dan 31.12.2018 pa 51.774,50€. 

Preko celega leta sem vodil tabelo plačane članarine. Po prejetih plačilih sem društvom izdal potrdila 

o plačilu članarine. Kot že vsa leta doslej so tudi letos nekatera društva potrdila izgubila, zato sem jih 

poslal še enkrat.  

Podatke o vseh plačilih sem posredoval računovodskemu servisu. Ob tromesečjih in ob koncu leta je 

ogromno usklajevanja z računovodkinjo. To se izvaja preko elektronske pošte, telefonično, večkrat 

smo organizirali tudi sestanke. 

Skozi leto sem pripravljal finančna poročila in plane: poročila za seje predsedstva, finančno poročilo za 

URSZR v februarju in finančni plan za letošnje leto v novembru 2018. 

V lanskem letu je prišlo do sprememb pri izplačilih na URSZR. Po novem je potrebno za vsako izplačilo 

izdelati komplet finančno poročilo za preteklo obdobje in izdelati zahtevek, kar za sabo potegne 

mnogo dodatnega dela. 

V vseh službah Jamarske zveze Slovenije sem v letu 2018 opravil preko 700 ur dela. 

Da je bilo delo uspešno speljano do konca gre zahvala predsedniku JZS, vodji JRS, vodjem ostalih služb, 

tajnici in administrativni delavki. 

Jamarska zveza Slovenije 2018 

SLUŽBA PRIHODKI STROŠKI STANJE 

PREDSEDSTVO 8.562,44 11.703,11 -3.140,67 

JRS 100.000,00 100.952,64 -952,64 

KATASTER 39.453,04 26.789,62 12.663,43 

IZOBRAŽEVALNA SLUŽBA 1.799,00 439,43 1.359,57 

REVIJA JAMAR 1.827,30 1.844,23 -16,93 

Skupaj JZS 151.641,78 141.769,03 9.912,76 
 

JRS 2018 
USPOSABLJANJE JAMARSKIH REŠEVALCEV  PLAN PORABA STANJE 

Republiške vaje in vaje po posameznih RC 10.000,00 8.026,02 1.973,98 
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USPOSABLJANJE JAMARSKIH REŠEVALCEV  PLAN PORABA STANJE 

Vodstvo, inštruktorji in vodje ekip 800,00 385,35 414,65 

Sodelovanje s tujimi reševalnimi službami 3.000,00 288,40 2.711,60 

Izobraževanje za nazive JRS 1.500,00 5.899,13 -4.399,13 

Reševanja in intervencije 1.000,00 589,30 410,70 

Predstavitve v okviru CZ-URSZR 500,00 482,75 17,25 

CRT ženske 0,00 0,00 0,00 

SKUPAJ: 16.800,00 15.670,95 1.129,05 

    

ORGANIZACIJSKA DEJAVNOST  PLAN PORABA STANJE 

Tajništvo in administracija 3.286,00 300,48 2.985,52 

Finančno poslovanje  5.000,00 3.660,00 1.340,00 

SKUPAJ: 8.286,00 3.960,48 4.325,52 

     

VZDRŽEVANJE VOZIL,OPREME IN SREDSTEV  PLAN PORABA STANJE 

Servisi in vzdrževanje vozil 8.000,00 6.333,48 1.666,52 

Registracija in zavarovanje vozil in opreme 8.000,00 8.968,10 -968,10 

Gorivo in cestnine službenih vozil 8.000,00 10.783,47 -2.783,47 

SKUPAJ: 24.000,00 26.085,05 -2.085,05 

    

REDNI STROŠKI PLAN PORABA STANJE 

Zdravniški pregledi in zavarovanja reševalcev 10.000,00 5.006,12 4.993,88 

Potrošni material in drobni inventar 1.200,00 4.136,20 -2.936,20 

Elektrika in najemnine(skladišča opreme) 700,00 832,42 -132,42 

Zveze(mobitel, telefon)  1.500,00 971,67 528,33 

Vzdrževanje opreme in sredstev 2.000,00 1334,30 665,70 

SKUPAJ: 15.400,00 12..280,71 3.119,29 

    

OSTALO 
 

PLAN PORABA STANJE   
3.000,00 3.417,62 -417,62 

     

INVESTICIJSKI TRANSFER PLAN PORABA STANJE 

NABAVA OPREME 
 

37.714,00 39.537,83 -1.823,83 

     

JRS 2018 
 

PLAN PORABA STANJE   
100.000,00 100.952,64 -952,64 

 

Predsedstvo 
ODHODKI 
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Izdajatelj  Predmet Št. Računa Dat. R. Dat. Pla. Znesek 

Preds. Blagajna Sestanek za Life projekt  Preds. Blagajna 5.1.2018 11.1.2018 63,00 

Preds. Blagajna Seja predsedstva JZS 8.1.2018 Preds. Blagajna 8.1.2018 11.1.2018 84,00 

Sintal Alarm IR180101-02458 15.1.2018 1.2.2018 30,50 

Birotehnika 
Babič Pisarniški material 

KRV0000092-
0050277 17.1.2018 1.2.2018 113,35 

FSE Članarina FSE 2018-SI 11.1.2018 1.2.2018 160,00 

Preds. Blagajna Sestanek na MOP Preds. Blagajna 31.1.2018 7.3.2018 58,80 

Preds. Blagajna Sestanek za LIFE projekt Preds. Blagajna 2.2.2018 7.3.2018 58,80 

Preds. Blagajna CSAR sestanek Preds. Blagajna 2.2.2018 7.3.2018 21,70 

Preds. Blagajna Seja predsedstva JZS 5.2.2018 Preds. Blagajna 5.2.2018 7.3.2018 155,40 

Plača Plača in prispevki     23.2.2018 484,77 

Sintal Alarm IR180101-03721 15.2.2018 10.5.2018 30,96 

Preds. Blagajna 
Seja predsedstva JZS 
26.2.2018 Preds. Blagajna 26.2.2018 7.3.2018 95,90 

Gostišče Julči 
Seja predsedstva JZS 
26.2.2018 PE1-B1-10724 26.2.2018 26.2.2018 56,71 

Sintal Alarm IR180101-03721 2.3.2017 10.5.2018 30,96 

Zavarovalnica 
Sava Zavarovanje odgovornosti 

511-1335566-
36406620 12.3.2018 21.3.2018 1.031,57 

Preds. Blagajna 
Vračilo po računu št: ZA-01-
16062997 Preds. Blagajna 15.3.2018 23.3.2018 15,00 

Cvetličarna 
Colarič Cvetje za občni zbor 52/2018 17.3.2018 13.4.2018 40,00 

Preds. Blagajna Občni zbor JZS Preds. Blagajna 17.3.2018 3.5.2018 128,10 

Preds. Blagajna Svečana seja JZS Preds. Blagajna 17.3.2018 11.4.2018 60,55 

Les Nasta Občni zbor JZS 11-00-645 19.3.2018 26.3.2018 1.890,00 

Preds. Blagajna Life delavnica Preds. Blagajna 19.3.2018 12.7.2018 63,00 

Syncomp Markice za članarino R 63/2018 19.3.2018 20.4.2018 47,50 

Preds. Blagajna Sestanek za projekt CSAR Preds. Blagajna 20.3.2018 3.5.2018 61,60 

Preds. Blagajna Meting ZRC SAZU Postojna Preds. Blagajna 21.3.2018 12.7.2018 21,00 

Telekom Račun marec 
TS2-1-
1504195598 3.4.2018 17.4.2018 45,31 

Pekarna Jurček Pecivo za občni zbor 2-2-441 4.4.2018 28.5.2018 66,50 

Preds. Blagajna Seja predsedstva JZS 9.4.2018 Preds. Blagajna 9.4.2018 23.5.2018 14,70 

Preds. Blagajna Vaja ženske ekipe Preds. Blagajna 14.4.2018 3.5.2018 29,40 

Sintal Alarm IR180101-13491 15.4.2018 15.5.2018 30,96 

Preds. Blagajna Urejanje bančnih kartic Preds. Blagajna 19.4.2018 3.5.2018 61,60 

Preds. Blagajna 
Sestanek z vodstvom 
Škocjanskih jam Preds. Blagajna 25.4.2018 3.5.2018 25,90 

Preds. Blagajna 
Sestanek v planinskem 
muzeju Preds. Blagajna 26.4.2018 3.5.2018 105,00 

Etutor Postavitev spletnih aplikacij o11/2018 3.5.2018 7.5.2018 134,00 
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Izdajatelj  Predmet Št. Računa Dat. R. Dat. Pla. Znesek 

SINTAL Alarm IR180101-13491 15.4.2018 10.5.2018 30,96 

Občina Bovec 
Stavbna pravica za jamarski 
bivak 18-0106 7.5.2018 18.5.2018 122,00 

Preds. Blagajna Seja predsedstva JZS 7.5.2018 Preds. Blagajna 7.5.2018 23.5.2018 150,50 

Preds. Blagajna 
Sestanek v Mojstrani glede 
muzeja JZS Preds. Blagajna 8.5.2018 11.9.2018 33,25 

Preds. Blagajna Life sestanek Preds. Blagajna 11.5.2018 12.7.2018 27,31 

Sintal Alarm IR180101-16779 15.5.2018 5.6.2018 30,96 

Preds. Blagajna Meting ZRC SAZU Postojna Preds. Blagajna 17.5.2018 12.7.2018 21,00 

Preds. Blagajna Podpis aneksa pogodbe Preds. Blagajna 17.5.2018 12.7.2018 63,00 

Preds. Blagajna Meting ZRC SAZU Postojna Preds. Blagajna 21.5.2018 12.7.2018 21,00 

Preds. Blagajna 
Life delavnica Gozdarski 
inštitut Preds. Blagajna 23.5.2018 12.7.2018 26,01 

Preds. Blagajna Life delavnica  Preds. Blagajna 23.5.2018 12.7.2018 63,00 

Preds. Blagajna Sestanek s predsednikom JZS Preds. Blagajna 23.5.2018 21.9.2018 105,00 

Preds. Blagajna Vaja CSAR v avstriji Preds. Blagajna 25.5.2018 12.7.2018 138,60 

Preds. Blagajna 
Sestanek v Mojstrani glede 
muzeja JZS Preds. Blagajna 30.5.2018 11.9.2018 33,25 

Preds. Blagajna Sestanek Life projekt Mop Preds. Blagajna 1.6.2018 12.7.2018 30,21 

Preds. Blagajna Sestanek s predsednikom JZS Preds. Blagajna 2.6.2018 11.9.2018 77,00 

Telekom Račun maj 
TS2-1-
150426178121 3.6.2018 2.7.2018 18,38 

Preds. Blagajna 
Seja predsdedstva JZS 
4.6.2018 Preds. Blagajna 4.6.2018 12.7.2018 164,85 

Preds. Blagajna Zdravniški pregled Preds. Blagajna 7.6.2018 12.7.2018 79,59 

Preds. Blagajna Sestanek s predsednikom JZS Preds. Blagajna 13.6.2018 11.9.2018 77,00 

Preds. Blagajna Izpiti JZS Preds. Blagajna 16.6.2018 12.7.2018 42,00 

Preds. Blagajna Delavnica sofinanciranje NVO Preds. Blagajna 19.6.2018 12.7.2018 27,50 

Preds. Blagajna Prevzem pošte Preds. Blagajna 1.7.2018 12.7.2018 25,70 

Preds. Blagajna Sestanek za e kataster Preds. Blagajna 2.7.2018 11.9.2018 25,20 

Preds. Blagajna 
Seja predsdedstva JZS 
2.7.2018 Preds. Blagajna 2.7.2018 12.7.2018 209,65 

Telekom Račun junij 
TS2-1-
150429572734 3.7.2018 3.9.2018 44,13 

Preds. Blagajna Delavnica o divjih odlagališčih Preds. Blagajna 3.7.2018 12.7.2018 27,15 

ZD Velenje Zdravniški pregled tajnica JZS 80620127 5.7.2018 3.9.2018 60,00 

BSU Članarina 2018 2018 7.7.2018 13.6.2018 150,00 

Dr. za jam. 
Biologijo 

Strokovni prevod v romunski 
jezik o2/2018 13.7.2018 19.7.2018 300,00 

Preds. Blagajna Prevzem pošte Preds. Blagajna 1.8.2018 21.9.2018 30,66 

Preds. Blagajna 
Ogled parcele za postavitev 
skladišča Preds. Blagajna 3.8.2018 11.9.2018 70,00 
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Izdajatelj  Predmet Št. Računa Dat. R. Dat. Pla. Znesek 

Preds. Blagajna Prevzem pošte Preds. Blagajna 10.8.2018 21.9.2018 25,90 

Preds. Blagajna 
Sod. pri porojektu IZRK v 
Matijevi jami Preds. Blagajna 11.8.2018 21.9.2018 91,00 

Preds. Blagajna Sestanek glede eKatastra JZS Preds. Blagajna 14.8.2018 11.9.2018 28,00 

Preds. Blagajna Sestanek glede e Katastra JZS Preds. Blagajna 24.8.2018 11.9.2018 11,20 

Preds. Blagajna Prevzem pošte Preds. Blagajna 28.8.2018 21.9.2018 59,15 

Preds. Blagajna Seja predsedstva JZS 3.9.2018 Preds. Blagajna 3.9.2018 21.9.2018 178,85 

Preds. Blagajna Prevzem pošte Preds. Blagajna 13.9.2018 29.10.2018 25,73 

Preds. Blagajna Prevzem pošte Preds. Blagajna 14.9.2018 29.10.2018 24,85 

Preds. Blagajna Prevzem pošte Preds. Blagajna 19.9.2018 29.10.2018 25,73 

Preds. Blagajna 
Obletnica društva Seppen 
Hofer Preds. Blagajna 22.9.2019 29.10.2018 26,60 

Plača Plača in prispevki     24.9.2018 412,69 

Preds. Blagajna Prevzem pošte Preds. Blagajna 27.9.2018 29.10.2018 25,73 

Preds. Blagajna Predaja pošte računovodkinji Preds. Blagajna 28.9.2018 29.10.2018 35,00 

Preds. Blagajna Prevzem pošte Preds. Blagajna 3.10.2018 6.12.2018 24,85 

Preds. Blagajna Prevzem pošte Preds. Blagajna 4.10.2018 6.12.2018 25,90 

Terplan Majice, softsheli in dotisk 971-6136 8.10.2018 29.10.2018 275,43 

Preds. Blagajna Seja predsedstva 8.10.2018 Preds. Blagajna 8.10.2018 29.10.2018 61,60 

Preds. Blagajna 
ARSO-ogled stavbe in 
oddelkov  Preds. Blagajna 8.10.2018 6.12.2018 35,00 

Preds. Blagajna Intereg - informativni dan Preds. Blagajna 11.10.2018 6.12.2018 31,50 

Preds. Blagajna Prevzem pošte - dve lokaciji Preds. Blagajna 12.10.2018 6.12.2018 31,50 

Preds. Blagajna Sestanek z direk. Škoc. Jam Preds. Blagajna 14.10.2018 6.12.2018 35,00 

Mitja Benčina Izdelava jamarskega poligona 19-2018 14.10.2018 27.12.2018 504,00 

Sintal Alarm IR180101-35657 15.10.2018 22.10.2018 30,96 

Preds. Blagajna Prevzem pošte Preds. Blagajna 18.10.2018 6.12.2018 35,00 

Preds. Blagajna 
Sestanek z dir.oddelka za 
obrambo MOL Preds. Blagajna 19.10.2018 6.12.2018 56,00 

Preds. Blagajna 
Srečanje z ministrom za 
obrambo Preds. Blagajna 22.10.2018 6.12.2018 63,00 

Preds. Blagajna 
Delavnica za zmajnševanje 
odpadkov - GZS Preds. Blagajna 26.10.2018 6.12.2018 35,00 

Preds. Blagajna Prevzem pošte Preds. Blagajna 30.10.2018 6.12.2018 35,00 

Plača Plača in prispevki     30.10.2018 407,19 

Preds. Blagajna 
Seja predsedstva jzs 
5.11.2018 Preds. Blagajna 5.11.2018 6.12.2018 42,70 

Preds. Blagajna 
Sestanek z direktorjem škoc. 
Jam Preds. Blagajna 14.11.2018 6.12.2018 25,20 

Sintal Prenos protivlomnega signala IR180101-39336 15.11.2018 22.11.2018 30,96 

PanCopy Laserski izris TR-BL1-10632 21.11.2018 22.11.2018 67,10 
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Izdajatelj  Predmet Št. Računa Dat. R. Dat. Pla. Znesek 

Preds. Blagajna 
Sestanek na mestni občini 
Ljubljana Preds. Blagajna 29.11.2018 6.12.2018 63,00 

Plača Plača in prispevki     30.11.2018 407,19 

Preds. Blagajna 
Seja predsedstva JZS 
3.12.2018 Preds. Blagajna 3.12.2018 9.1.2018 87,50 

Sintal Alarm IR180101-42794 15.12.2018 19.12.2018 30,96 

Preds. Blagajna Primopredaja kombijev Preds. Blagajna 17.12.2018 9.1.2018 63,00 

Plača 
Plača, prispevki in potni 
stroški     24.12.2018 586,74 

    Skupaj 11.703,11 

      
PRIHODKI 

     

Izdajatelj Predmet  Št. Računa Dat. R. Dat. Pla. Znesek 

Društva JZS Članarina 2018    2.904,00 

JK Kamnik Vračilo posojila    3.000,00 

ZRC SAZU Spust črpalke v Matijevo jamo    1.830,00 

Republika 
Slovenija Vračilo dohodnine    828,44 

    Skupaj 8.562,44 

 

Kataster 
ODHODKI 

Izdajatelj  Predmet  Št. Računa Dat. R. Dat. Pla. Znesek 

Kataster 
blagajna 

Urejanje dokumentacije na 
JZS - januar  Kataster blagajna   1.2.2018 284,90 

Kataster 
blagajna 

Urejanje dokumentacije na 
JZS - februar  Kataster blagajna   7.3.2018 198,10 

Microsoft Access - vračilo M Erker 5464327977 23.1.2017 28.2.2018 135,00 

Telekom Telefon kataster  
TS2-1-
150412644710 3.2.2018 3.3.2018 44,90 

Kataster 
blagajna 

Urejanje dokumentacije na 
JZS - marec  Kataster blagajna   4.4.2018 327,60 

Avangate 
Fine Reader 14 - vračilo M 
Erker 68162993 27.2.2018 28.8.2018 299,00 

Kataster 
blagajna 

Urejanje dokumentacije na 
JZS - april  Kataster blagajna   23.5.2018 251,30 

Kataster 
blagajna 

Urejanje dokumentacije na 
JZS -maj  Kataster blagajna   29.6.2018 185,50 

Telekom Račun april 
TS2-1-
150442637750 3.5.2018 10.5.2018 46,51 

Kataster 
blagajna 

Urejanje dokumentacije na 
JZS - junij  Kataster blagajna   12.7.2018 208,60 
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Izdajatelj  Predmet  Št. Računa Dat. R. Dat. Pla. Znesek 

Kataster 
blagajna 

Urejanje dokumentacije na 
JZS - julij  Kataster blagajna   10.8.2018 236,60 

M-Kontroler  Servis tiskalnika 18-300-000417  12.7.2018 20.7.2018 343,25 

Elektro energija  Elektrika  IR3580370  26.7.2018 30.7.2018 142,06 

DZS  Pisarniški material  324-2-6611  27.7.2018 1.8.2018 236,27 

Kataster 
blagajna 

Urejanje dokumentacije na 
JZS - avgust  Kataster blagajna   21.9.2018 297,50 

Telekom  Telefon kataster  
TS2-1-
150432841210  3.8.2018 3.9.2018 44,89 

Triskelion  Računovodstvo avgust  18071 30.8.2018 4.9.2018 457,50 

Kataster 
blagajna 

Urejanje dokumentacije na 
JZS -september  Kataster blagajna   29.10.2018 221,20 

Kataster 
blagajna 

Urejanje dokumentacije na 
JZS -oktober  Kataster blagajna   6.12.2018 261,80 

Kataster 
blagajna 

Urejanje dokumentacije na 
JZS -november  Kataster blagajna   9.1.2018 208,60 

Kataster 
blagajna 

Urejanje dokumentacije na 
JZS - december  Kataster blagajna   9.1.2018 212,80 

Telekom  Telefon kataster  
TS2-1-
150439804190  3.11.2018 9.1.2018 47,26 

Telekom  Telefon kataster  150443165881 3.12.2018 9.1.2018 45,08 

PanCopy Izris načrtov TR-BL1-11154 7.12.2018 10.12.2018 13,08 

Društva JZS Vrednotenje 2018       14.925,84 

FURS DDV       7.114,48 

        Skupaj 26.789,62 

      
PRIHODKI      

Izdajatelj Predmet Št. Računa Dat. R. Dat. Pla. Znesek 

IZRK Račun 1 /2018 18001 2.3.2018   9.100,00 

IZRK Račun 1 /2018 18035 4.4.2018   10.117,68 

IZRK Račun 1 /2018 18039 7.5.2018   10.117,68 

IZRK Račun 1 /2018 18040 4.6.2018   10.117,68 

    Skupaj 39.453,04 

 

Izobraževalna služba 
ODHODKI 

Izdajatelj  Predmet  Št. Računa Dat. R. Dat. Pla.  Znesek 

Izob. Blagajna Izpiti JZS 16.6.2018 Izob. Blagajna 16.6.2018 12.7.2018 356,71 

Leandros Tisk diplom 618-000151 1.7.2018 3.9.2018 82,72 

        Skupaj 439,43 

PRIHODKI      
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Izdajatelj  Predmet  Št. Računa Dat. R. Dat. Pla.  Znesek 

Dru. in 
posamezniki Izpitnine na izpitih JZS       1.799,00 

        Skupaj 1.799,00 

 

Revija Jamar 

ODHODKI      

Izdajatelj  Predmet  Št. Računa Dat. R. Dat. Pla.  Znesek 

Nonparel Tisk revije Jamar 10214 16.3.2018 17.5.2018 1.544,23 

Mojstr Lektoriranje revije Jamar 2/2018 7.5.2018 17.9.2018 300,00 

    Skupaj 1.844,23 

      
PRIHODKI      

Izdajatelj  Predmet  Št. Računa Dat. R. Dat. Pla.  Znesek 

Društva JZS Naročnine na revijo Jamar    1.515,50 

Posamezniki Naročnine na revijo Jamar    19,00 

Treking Šport Reklama v reviji Jamar    292,80 

    Skupaj 1.827,30 

 

Bernard Štiglic 

Blagajnik JZS 

Poročilo varnostno tehnične službe JZS v letu 2018 
V letu 2018 je Varnostno tehnična služba Jamarske zveze Slovenije (poslej VTS) opravila naslednje 
aktivnosti: 

1. Konec leta 2017 je stekel projekt destruktivnega preizkušanja rabljenih in odrabljenih 
jamarskih sedežnih pasov. Pozive za oddajo pasov je vodja VTS večkrat ponovil tako na 
jamarski listi kakor na listi JRS. Navdušenje za oddajanje pasov je bilo glede na pretekle 
projekte s cenejšimi elementi osebne varovalne opreme veliko manjše. Pri pasovih 
donatorjem namreč novih pasov nismo mogli obljubiti. Zaradi tega je bila bera veliko manjša. 
Ne glede na majhen numerus smo iz destruktivnih preizkusov vendarle uspeli pridobiti nekaj 
ugotovitev. O njih si je mogoče prebrati v članku objavljenem v 15. izdaji revije Jamar (Staut 
2018). 

2. V drugi sklop sodi mednarodno delovanje VTS. To je prvenstveno zadevalo delo v okviru 
združenja ECRA (European Cave Rescue Association). 

Letno srečanje ECRA je gostila italijanska članica CNSAS. Iz tehtnih razlogov so se odločili 
srečanje združiti z letnim zborovanjem italijanskih jamarjev, ki je v letu 2018 potekalo med 1. 
in 4. novembrom v Casoli. Pred srečanjem ECRA mi je vodja tehničnega odbora združenja 
Giuseppe Conti namenil aktivno vlogo. 

 Vodil sem praktični del destruktivnega preizkušanja opreme rabljene v jamarstvu ne pa 
nujno tudi v jamarskem reševanju. Območje je znano po sadrenem krasu v katerem 
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običajna ekspanzijska sidra ne držijo zanesljivo. V pridobljenih kosih kamnine smo 
preizkušali nosilnost samoreznih betonskih vijakov (Multimonti): stari vs. novi, različna 
premera, večkrat uporabljena luknja. Drugi del je obsegal preizkuse starih vs. novih 
aramidnih pomožnih vrvic, ki jih italijanski jamarski reševalci uporabljajo pri manevrih. 

 Vodil sem tehnično sekcijo osredotočeno na predstavitev novih sestavljivih nosil, ki jih je 
CNSAS razvila v sodelovanju s proizvajalci namenske opreme. Z znanjem angleškega in 
italijanskega jezika ter svojim položajem v razkoraku med proizvajalci in uporabniki, so 
menili, da sem za to delo primeren. 

Tehnični odbor ECRA se je razširil še za nekaj članov (pridružili so se predstavniki Avstrije, 
Bolgarije, Poljske in Romunije). Poljski kolega mi je predal nekaj modelov mehkih sidrišč 
(amarrage souple - AS), ki sem jih ciklično in destruktivno preizkusil ter razposlal poročilo 
članom tehničnega odbora. 

3. Okvir sodelovanja z JRS se je v preteklem letu osredotočil na dvoje: 

 preizkus manevra dviga nosil s spremljevalcem pripetim na nosila. Primerna ni vselej in 
povsod ima pa določene prednosti v daljših breznih s čistimi poteki vlečne vrvi od dna do 
vrha brezna. Poškodovanec je pod boljšim nadzorom. Spremljevalec lahko mnogo bolje 
nadzoruje nosila, saj ima obe roki prosti za manevriranje. V breznu je naenkrat manj ljudi 
kar zmanjša verjetnost padajočega kamenja. Tudi zelo dolgo brezno lahko obvlada majhna 
reševalna skupina. Ker pri manevru prihaja do večjih obremenitev sistema, smo tehniko 
na majhni razdalji ponovili na Igu (ICZR) z dinamometrom. Ker zelo šibkih členov v običajni 
protiteži ni, je preostali ključni faktor senzibilno izbrati obe protiteži za ustrezno masno 
ravnovesje. 

 Vodja VTS sem že dlje časa mnenja, da s tehnikami snemanja 
obnemoglega/ponesrečenega z vrvnega sistema ne zapopademo vseh možnih scenarijev, 
ki se jamarju pripetijo v jamah. Zaradi tega smo na istem dogodku (tehnični zbor JRS) kot 
zgoraj omenjeno preizkušanje prikazali snemanje obnemoglega z zanke vmesnega 
sidrišča. Kar so prisotni člani JRS kasneje tudi preizkusili. 

4. Če znanje ni zapisano se izgublja. Zaradi tega sem za 16. izdajo revije Jamar napisal članek o 
snemanju obnemoglega ujetega v zanko vmesnega sidrišča. 

5. Vodja VTS sem član uredniškega odbora revije Jamar, kjer skrbim za tehnična vprašanja. 

6. Vodja VTS sem na jamarski dopisni listi skozi leto podal nekaj relevantnejših opozoril glede 
odpoklicev določenih artiklov s področja osebne varovalne opreme in glede tveganih vedenj. 
Naznanil sem tudi nekaj novosti na trgu opreme. 

7. VTS je bogatejša za knjigi: 

 Antonini, G. et al., 2017: Cave Rescue Techniques 2017. Corpo Nazionale Soccorso Alpino 
e Speleologico, Milano. 

 Cartaya, E., Speaect, R., 2018: SPAR (Small Party Assisted Rescue) Expedition and Small 
Party Cave Rescue Techniques. Neobjavljeno digitalno gradivo. 

8. Projekt, ki sem ga začel vendar nisem uspel dokončati je gradivo o varnosti pri organizaciji 
jamarske ekskurzije. Namenjeno bo predvsem jamarjem v svojih začetnih samostojnih 
korakih, vendar tudi bolj izkušenim. Vsebina bo na nek način samoumevna pa vendar večkrat 

mailto:predsedstvo@jamarska-zveza.si
http://www.jamarska-zveza.si/


 

JAMARSKA ZVEZA SLOVENIJE 

Lepi pot 6 

SI - 1000 Ljubljana

predsedstvo@jamarska-zveza.si 

 http://www.jamarska-zveza.si 

 

 

24 

spregledana. Zaradi tega se zdi prav, da jo nekdo zapiše in oblikuje v uporaben postopkovnik 
za varno jamarstvo. 

 
LITERATURA 
Staut, M. 2018: Nekaj destruktivnih preizkusov rabljenih jamarskih sedežnih pasov. Jamar 2018, 
Ljubljana. 
 
Miha Staut 
vodja varnostno tehnične službe JZS 

Poročilo izobraževalne službe JZS v letu 2018 
Delo izobraževalne službe pri Jamarski zvezi Slovenije (IS-JZS) je v letu 2018 potekalo v skladu z 

izobraževalnim sistemom in dogovori med posameznimi službami v JZS. 

Izobraževalna služba je v letošnjem letu izvedla dva izpitna roka, pomladnega in jesenskega, kjer so 

lahko jamarji opravljali izpite za naziv Jamar pripravnik, Jamar, Inštruktor jamarstva, potrjevali status 

Inštruktor jamarstva ter opravljali izpit Usposobljen za samostojno jamarsko delovanje (USJD). 

Prav tako je Izobraževalna služba JZS prenovila in preuredila Bazo znanja, ki je temeljni dokument, 

katerega tečajniki uporabljajo pri pripravi na teoretičen del izpita. 

Jamarska zveza Slovenije je izdala priročnik Prva pomoč v jamarstvu, s pomočjo katerega se kandidati 

pripravljajo na teoretični in praktični del izpita Prve pomoči, ki je del izpita za naziv Jamar pripravnik, 

Jamar, Inštruktor jamarstva in USJD. 

V letu 2018 je IS JZS prenovila vsebino spletne stran Izobraževalne službe Dopolnili in prenovili smo 

pravilnike za Jamarja pripravnika, za preostale bo potrebno še nekaj več dogovarjanja med inštruktorji 

in posameznimi člani predsedstva. 

Izobraževalna služba je s pozivom preko jamarske liste pozvala posamezna društva, da se z mladostniki 

udeležijo jamarskega tabora, ki je v poletnem času potekal v Nemčiji. Zagotovili smo inštruktorje, ki bi 

mladostnike spremljali, vendar odziva med jamarji, ki bi se tabora lahko udeležili tabora, ni bilo. Tudi 

v letu 2019 bomo poskušali tovrstno jamarsko aktivnost približati mladim in jih tako spodbuditi k 

udeležbi. 

Jamarski izpiti 
V mesecu juniju (16. 6. 2017) je Jamarsko društvo Gorenja vas gostilo jamarske izpite v plezalni steni 

pri Hotavljah. Vsem udeležencem je JDGV zagotovilo toplo kosilo. Pri izvedbi izpitov je sodelovalo 7 

jamarskih inštruktorjev. Zaradi pomanjkanja inštruktorjev so pri izvedbi pomagali tudi nekateri 

neinštruktorji JZS, vendar aktivni člani JZS. Diplomirana medicinska sestra Ema Jenko je preverjala 

praktičen del Prve pomoči. Marko Erker, vodja katastra pri JZS, je preverjal praktičen del 

risanja/dokumentiranja jam. Katarina Kotnik je pomagala pri administrativnih delih, teoretičnem delu 

izpita in pri organizaciji izpita. Del izpita USJD, ki naj bi potekal s strani ARSA, je na predlog ga. Rosane 

Cerkvenik zaradi njene upravičene zadržanosti prevzela Katarina Kotnik. Tokrat so kandidati prvič 

opravljali izpite pisno. Izpite je pripravila ga. Rosana Cerkvenik, pregledala, popravila in ocenila pa 

Katarina Kotnik. 
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Na izpite je bilo prijavljenih 30 kandidatov. Dva kandidata teoretičnega dela izpita nista opravila, zato 

izpita nista opravila. 

V junijskem roku izpitov je bilo tako uspešno podeljeno: 

 18x JAMAR PRIPRAVNIK 

 7x JAMAR 

 10x USJD 

 1x INŠTRUKTOR POTRJEVAL STATUS 

Dolenjski jamarski tabor 
V mesecu septembru (1-2.9.2018) je s pomočjo Izobraževalne službe JZS potekal tudi dolenjski tabor 

v organizaciji Jamarskega kluba Brežice, kjer je Izobraževalna služba pomagala pri izvedbi posameznih 

delavnic in s tem pomagala bodočim kandidatom, da so utrdili in preverili svoje znanje, ostalim 

jamarjem pa omogočila ponovitev znanja. S pomočjo inštruktorjev JZS so se seznanili z merjenjem in 

dokumentiranjem jam, tovariško pomočjo, velik poudarek pa je bil tudi na utrjevanju in ponovitvi prve 

pomoči. Predstavljen je bil tudi priročnik Prva pomoč v jamarstvu, ki ga je izdala JZS. Na taboru je bilo 

tako prisotnih 7 jamarskih inštruktorjev, diplomirana medicinska sestra Ema Jenko in Špela Albreht. 

Tabor je trajal tri dni. 

Jamarski izpiti 

Jesenski rok izpitov (1. 9. 2017) je potekal v Kostanjevici na Krki, v jami Pekel. Izpite je organiziral 

Jamarski klub Brežice, ki zagotovil prostore in topel obrok. Na izpite je bilo prijavljenih 24 kandidatov. 

Vsi kandidati so uspešno pokazali svoje znanje. Pri izvedbi izpitov je sodelovalo 7 jamarskih 

inštruktorjev, Katarina Kotnik za administrativna dela in pomoč pri organizaciji ter predstavnik ARSO 

g. Andrej Hudoklin, ki je izvedel del izpita USJD (varstvo jam). 

V jesenskem roku je bilo tako podeljenih: 

 11x JAMAR PRIPRAVNIK 

 6x JAMAR 

 1x INŠTRUKTOR POTRJEVANJE STATUSA 

 13x USJD 

Obema društvoma, ki sta gostila jamarske izpite se zahvaljujem za organizacijo in pomoč pri izvedbi. 

Skupno število podeljenih nazivov v letu 2018 
V letu 2018 je uspešno pridobilo nazive znotraj JZS 48 kandidatov: 

 29x JAMAR PRIPRAVNIK 

 13x JAMAR 

 23x USJD 

Po končanih izpitih je IS-JZS v roku oddala podatke o opravljenih USJD izpitih na ARSO, kjer so uredili 

vpis fizičnih oseb v uradno evidenco. 
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Za naštete aktivnosti so inštruktorji IS-JZS, vodja IS-JZS in pomočniki opravili vse potrebne aktivnosti, 

da je sistem deloval brez pripomb in v rokih, ki jih opredeljuje pravilnik. Pomanjkljivosti, ki so se 

pojavile, smo sproti odpravljali in se trudili, da je delo potekalo nemoteno 

 

Bojan Jereb 

vodja IS JZS 

Poročilo tajnice JZS v letu 2018 
Bila na delavnicah projekta Life. 

Udeležila sem se projekta sledilnega poskusa v Davorjevem breznu in nato vzorčenja vode v izvirih 

Glinščice, kot tudi v jami Kanjaduce 1 in v Labodnici. Glavni izvajalec je Inštitut za raziskovanje krasa iz 

Postojne v sodelovanju z Mathematics and Geosciences Department - Trieste University 

Geomorphology, Hydrogeology and Engineering Geology Group, s Commissione grotte E. Boegan in 

Jamarsko zvezo Slovenije. S strani JZS sem koordinirala jaz vzorčenje vode v Kanjaducah in smo šli 11 

krat v jamo po vzorec vode. Sodelovalo je 12 jamarjev iz različnih društev oziroma smo bili vsi iz JRS. 

Želela bi si še več takih projektov, ki bi nam jamarjem bila v pomoč pri nadaljnjih raziskovanjih. 

Še vedno sem skrbnica prostora JRS in JZS v Bovcu. 

 

Zdenka Žitko 

tajnica JZS 

Poročilo strokovne sodelavke 
Junija 2018 sem podpisala pogodbo z JZS za 10 ur tedensko do konca januarja 2019. V tem času sem 

opravljala različne aktivnosti. 

Prispele in evidentirane poštne pošiljke: 

1. PREJETI RAČUNI 177 

2. PREJETA POŠTA 165 

3. PREJETE PODPISANE POGODBE 75 

 

Aktivnosti:  

 Prevzemanje poštnih pošiljk, evidentiranje in vodenje seznama pošte, skeniranje prejete 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 
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 Udeležba na informativnih dnevih Life Slovenija, udeležba informativnega dneva Interreg 

Alpine Space Slovenija, udeležba na Javnem pozivu sofinanciranja nevladnih organizacij, 

delavnice Divja odlagališča in predavanja Uspešne akcije za zmanjševanje odpadkov 

 Organizacija osveščevalne akcije za zmanjševanje odpadkov (avtor videa Tomaž Grdin) 

 Priprava finančnega izračuna JZS za Life projekt LIFE to CAVES 

 Udeležba na sestankih ARSO in MOP 

 

Tjaša Korelc 

strokovna sodelavka 

Poročilo komisije za jamsko in tehnično potapljanje JZS v letu 2018 
V letu 2018 so se jamski potapljači udeležili več mednarodnih dogodkov ter opravili več jamsko-

raziskovalnih raziskav. Nadaljuje se zbiranje podatkov za izdelavo e-kart vodnih jam, uspešno se 

povezujemo in sodelujemo z tujimi jamskimi potapljači. 

Letos je bilo poleg več potopov širom Slovenije največ narejenega v jami Suhadolca. Najbolj zaslužni 

za raziskovanje, merjenje in risanje Suhadolce – sedaj je dolžina jame okoli 1500m so bili; Gantar, 

Burja, Vrhovec, Abram. 

Jamski potapljači so se udeležili več mednarodnih srečanj in raziskovanj v Mostarju – Balkan cave 

diving summit, Crveno jezero – Hrvaška. 

Reševalci izza sifonov JRS/ETP pa so se udeležili še na mednarodnih vajah v Italiji Gorgazzo in Casola 

ter na hrvaškem v Paklenici in Ričinah. 

Budno smo spremljali tudi nesrečo na Tajskem, bili v pripravljenosti ter z ostalimi ekipami pomagali 

zbirati podatke o jami, razpoložljivih reševalcih na nivoju ECRA in bili v stalnem stiku z British Cave 

Rescue Council (BCRC) katera je bila vodilna pri reševanju. 

 

Robert Anžič 

vodja komisije za jamsko in tehnično potapljanje 

Poročilo knjižnice JZS v letu 2018 
Knjižnica JZS je tudi v letu 2018 prejemala revije tujih jamarskih klubov in zvez ter slovenske revije, ki 

obravnavajo med drugim tudi jamarstvo. 

Na knjižnih policah se je pojavila nova knjiga, SloJame – Sandro Sedrani, ki jo je podaril avtor. 

Obisk in izposoja sta bila skoraj nična. 

Revijo Jamar sem kot izmenjavo dostavil nekaterim ustanovam v Ljubljani. 

 

Boštjan Vrviščar Bole 

knjižničar JZS 
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Poročilo skrbnika spletne strani JZS in jamarske liste za leto 2018 
Na spletni strani se je delalo sprotna vzdrževalna dela. Dodajalo se je nove vsebine in popravljalo 

obstoječe (zgodovinski zapisi, kataster, ….). 

V tem letu smo imeli nekaj težav zaradi uveljavitve GDPR zakona. Tako smo omogočili, da so se 

uporabniki predhodno strinjali z uporabo njihovih podatkov po GDPR zakonu. Ostale smo žal morali 

odstraniti z liste, so pa le-ti imeli možnost ponovne prijave po navodili, ki so na spletni strani JZS, 

povezava: http://jamarska-zveza.si/index.php/o-nas/dopisni-seznam. V ta namen se je ustvaril tudi 

novi email: lista@jamarska-zveza.si 

 

Simon Hiti 

skrbnik spletne strani in jamarske liste 

Poročilo urednika revije Jamar za leto 2018 
Revija Jamar izhaja enkrat na leto. 15. številka revije v letu 2018 je izšla v mesecu marcu ob občnem 

zboru JZS v nakladi 600 izvodov na 68 straneh. Strošek revije predstavljata lektura in tisk. Uredništvo 

opravlja delo brezplačno, članki niso honorirani, vsak avtor pa prejme brezplačen avtorski izvod revije. 

To je bila zadnja številka revije Jamar, ki jo je uredil Peter Gedei, uredništvo je na občnem zboru prevzel 

Damijan Šinigoj. 

 

Peter Gedei, Damijan Šinigoj 

Prejšnji in sedanji glavni in odgovorni urednik revije Jamar 

Poročilo urednika revije Naše jame za leto 2018 
Pregledal sem razpoložljive prispevke, dodali bomo nekaj novih in nova številka Naših Jam bo 

predvidoma izšla v mesecu maju na svečanem občnem zboru JZS. 

 

Damijan Šinigoj 

urednik Naših jam 

Poročilo službe za šport za leto 2018 
V letu 2018 je služba za šport Jamarske zveze Slovenije sodelovala pri naslednjih  aktivnostih: 

Januarja Patruljni tek na Pokljuki, tekmovanje CZ. 

V aprilu je DZRJ Simon Robič Domžale organiziral mednarodno tekmovanje v žimarjenju na silos v 

Domžalah. 

Maja je JDC Kranj organiziralo tekmovanje v žimarjenju na Kokrški most. 

Septembra je bil organiziran tek po jami Dimnica. 

Prav tako je bilo na Dolenjskem jamarskem taboru organizirano tekmovanje. 
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Število tekmovanj se povečuje, kar je pozitivno, potrebno pa je povečati število tekmovalcev (jamarji 

niso tekmovalci, večinoma so raziskovalci). Za varno in uspešno raziskovanje je pa odločilnega pomena 

primerna psiho fizična kondicija. 

V prihodnjem letu predlagam poleg omenjenih še: 

Tek po poti okupirane Ljubljane (ekipa 3) 

Brajnikov memorial (ekipa 4). 

 

Bojan Stanek 

vodja službe za šport pri JZS 

Poročilo inventurne komisije za leto 2018 
V letu 2018 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 in kombi-skladišču ni bila izvedena. 

Inventura po ostalih službah je bila izvedena in ni bilo zabeleženih nobenih večjih odstopanj 

od prejšnjega leta. 

 
Celotna inventura ni bila zaključena zaradi prehoda na novi informacijski sistem. V letu 2018 

je bilo kupljene veliko opreme za CSAR enoto in veliko jo bo še kupljeno v letu 2019. Zato se 

računa, da bo inventurno stanje popisano in zaključeno, ko bodo vse večje nabave zaključene. 

 

Marko Zakrajšek 
v.d. vodje inventurne komisije 

Poročilo komisije za priznanja za leto 2018 
V odsotnosti poročila za občni zbor tajništvo JZS prilaga zapisnik 13. seje komisije za priznanja. 

Komisija je svoje mnenje oblikovala na dopisni seji, ki je potekala med 22.1.2018 in 27.1.2018. 

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. 

Komisija je upoštevala vse prispele predloge. 

Sklepi komisije: 

1. Predlagana sta bila 2 dobitnika Plakete z Zlatim znakom JZS. 

Čeprav Plaketa ni bila razpisana, komisija ocenjuje, da priznanje zaslužita oba, zato predlaga izjemo, 

da se podelita obe plaketi. 
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2. Izjemoma se podeli 6 zlatih znakov JZS. 

3. Dve društvi sta predlagali po dva kandidata za bronasti znak. 

Ker kvota društva ni presežena oz. število skupne kvote za društva v tekočem letu (30 bronastih 

znakov) ni preseženo se upoštevajo vsi predlogi. 

4. 1 društvo prejme Zlati znak JZS za 50 let delovanja 

5. 1 predlog za zlati znak za društvo se zavrne, ker je znak društvo že prejelo v letu 2014, ko je 50 

let delovanja praznovalo glede na ustanovitev kot sekcija drugega društva. Letos sicer 50 let delovanja 

praznuje kot samostojno društvo. 

6. 1 društvo prejme srebrni znak za 40 let delovanja 

Vsi predlogi so tako skladni s Pravilnikom in v preteklosti sprejetimi sklepi predsedstva. 

Ker je eden od dobitnikov priznanja tudi organizator vsakoletne prireditve ob podelitvi znakov JZS, 

komisija prosi predsedstvo za ime in naslov prireditelja. 

Komisija predlaga predsedstvu JZS, da sprejme naslednji sklep: 

 

Za leto 2019 se podeli: 

2 Plaketi z Zlatim znakom JZS 

7 zlatih znakov JZS 

6 srebrnih znakov JZS 

7 bronastih znakov JZS 

25 priznanj JZS 

 

Silvo Ramšak 

predsednik komisije za priznanja JZS 

Poročilo pooblaščenca JZS za stike s tujci za leto 2018 
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. 
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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 2018 
Nadzorni odbor je deloval v običajnem okviru nalog, ki jih daje statut. Člani nadzornega odbora smo 

se redno udeleževali sej predsedstva JZS, bili občasno prisotni še na kakih drugih aktivnostih in članom 

predsedstva pomagali z nasveti, mnenji in priporočili. Od društev, članic JZS nismo dobili nobene 

pobude, prošnje ali komentarja, čeprav smo nekaj tednov pred sklicem občnega zbora posebej 

ponudili možnost sooblikovanja dnevnega reda. 

Poleg rednega dela, ki ga nalaga statut, se organi JZS vse bolj angažirajo tudi širše. V tem so bili najbolj 

aktivni predsednik, JRS, služba za varstvo jam, urednik Jamarja ter Naših jam in Kataster jam. V prvi 

vrsti je treba pohvaliti uspešno izvedbo mednarodne certifikacijske vaje CSAR, obsežne vaje v 

Skalarjevem breznu, aktivnosti za postavitev skladišča na Rombonu, prijavo projekta na razpis Life, 

prevzem urejanja Naših jam s strani novega urednika in vse bolj obsežen spletni kataster jam. 

JZS v teh letih vse bolj prerašča z nivoja amaterske zveze društev korak višje v nivo etablirane 

nacionalne organizacije. V to sodi zdaj že uveljavljena pozicija zaposlene poslovne sekretarke. Še 

vedno pa na nekaterih področjih še nismo osvojili potrebnih veščin za delo v razširjenem obsegu in 

nastajajo zastoji. Nekaj teh zastojev se žal vleče že dalj časa. Omeniti je treba zamude v interni 

korespondenci (prepošiljanje pošte), včasih tudi zamude v korespondenci navzven, zamude v inventuri 

(s končnimi popravki zadnji hip), pa tudi pozni računovodski podatki. Razlog ni v morebitnem slabem 

delu funkcionarjev, nasprotno, pohvaliti je treba njihov angažma. Pač pa je večji del težav posledica 

zastarelega poslovanja, ne več prilagojenega današnjemu obsegu dela JZS. Zato predlagamo vodstvu 

JZS, naj razmisli o uvedbi ustreznega poslovno-informacijskega sistema, ali celo elektronskega 

dokumentnega sistema. Nekaj takega na nivoju JRS nenazadnje že uspešno deluje. 

 

Miha Čekada, Robert Rehar, Sašo Finžgar 

nadzorni odbor JZS 
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