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DELOVNO IN FINANČNO POROČILO JRS ZA LETO 2011
Jamarska reševalna služba pri Jamarski zvezi Slovenije (JRS) je bila tudi v letu 2011 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.
DELOVNO POROČILO
Leto 2011 smo v JRS veliko pozornosti posvetili izobraževanju. Na razpis, ki ga je objavila JRS,
se je na usposabljanje za pripravnika JRS prijavilo kar 21 kandidatov, za jamarskega reševalca
pa dve kandidatki. Izpit je opravilo 16 pripravnikov JRS in obe reševalki. Zaradi malo slabšega
predznanja kandidatov, ki je posledica preteklih težav z izobraževanjem jamarjev, je
usposabljanje trajalo še dlje, kot prejšnja leta – dva dneva v steni, dva dneva v jami, izpit pa
je potekal en dan na steni in en dan v jami. Poleg tega smo se v manjših skupinah za
ponavljanje in utrjevanje znanja dobivali še proste popoldneve. V povprečno 60–80 urah,
porabljenih na steni in v jami, so kandidati pridobili dovolj znanja, da so zadnji dan
samostojno, pod nadzorom inštruktorjev, uspešno evakuirali namišljenega poškodovanca v
nosilih iz 95 metrov globoke zahtevne jame.
Hkrati s tečajem in z izpiti za nove reševalce sta letos potekala tudi tečaj in izpit za
inštruktorje JRS. Pogoj zanje je bila udeležba na vsaj enem mednarodnem usposabljanju.
Nekateri kandidati so se lani jeseni udeležili tečaja Cave Rescue Training v Makedoniji, drugi
pa tečaja francoske jamarske reševalne službe (SSF) v Franciji. Tečaj za inštruktorje je potekal
tako, da so kandidati pod nadzorom inštruktorjev vodili celotno usposabljanje in izpite za
nove pripravnike in reševalce JRS. Kandidati za inštruktorje so pokazali, da znajo in zmorejo
skupino kandidatov pripeljati od dokaj povprečnega jamarskega znanja do zadovoljivega
znanja za jamarske reševalce pripravnike. S tem je pet kandidatov za inštruktorje JRS tudi
uspešno zaključilo dolgotrajno usposabljanje. Da si to zaslužijo, so potrdili tudi zadovoljni
udeleženci tečaja.
Prav tako kot prejšnja leta smo septembra s petimi inštruktorji in z dvema tečajnikoma
uspešno sodelovali že na tretjem CRT, zopet v organizaciji URSZR in pod okriljem DPPI,
gostila pa ga je Bolgarija. Na tem CRT je JRS pridobila enega pripravnika JRS in enega
reševalca.
V petih terminih je 82 operativnih in neoperativnih reševalcev opravilo usposabljanje za delo
s helikopterjem – modul A.
Za leto 2011 je bil tudi prvič planiran tečaj za Bolničarja. Spomladi sta dva naša – zdravnik in
medicinski tehnik pri Rdečem križu opravila izpit za predavatelja na tečaju za Bolničarja.
Novembra je bil organiziran tečaj za Bolničarja, ki se ga je udeležilo 19 reševalcev. Tečaj je
potekal petke popoldan in sobote v prostorih ICZR Ig. Izpit je potekal v petek, 2.12., uspešno
ga je opravilo 18 kandidatov.
Po dolgotrajnem postopku smo uredili tudi pravno formalni status ekipe za širjenje ožin v
primeru intervencij. Izdelali smo Navodila za uporabo MES v primeru reševanja iz jam,
pridobili pozitivno mnenje o izpolnjevanju predpisanih pogojev za opravljanje dejavnosti
(specialistično miniranje), ki ga je izdal pristojni Inšpektorat RS za energetiko in rudarstvo. Na
osnovi pridobljene dokumentacije se je 10 operativnih jamarskih reševalcev lahko udeležilo
usposabljanja in opravilo izpit pri MNZ-ju za naziv Miner.
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Skozi program usposabljanja je JRS pridobila nova znanja:
5 inštruktorjev JRS
4 vodij reševalnih ekip
3 jamarske reševalce
17 jamarskih reševalcev pripravnikov
10 minerjev z državnim izpitom na MNZ
18 bolničarjev
82 usposobljenih reševalcev za prevoz s helikopterjem (modul A)
JRS je v mesecu maju sodelovala na balkanskem kongresu reševalnih služb, ki se ukvarjajo
z reševanjem iz jam. Poleg tega smo se dogovorili o podrobnostih, ki so vezane na
mednarodno usposabljanje za reševanja iz jam pod okriljem DPPI. Septembra smo se
udeležili evropskega zbora reševalnih služb v Paklenici na Hrvaškem, kjer smo testirali razne
manevre, ki jih uporabljamo pri reševalni dejavnosti. Poleg tega sta se dva zdravnika
udeležila posveta zdravstvenih delavcev, vezanih na teme poškodb v jamah in problemov, ki
se pojavljajo pri taki vrsti nesreč in nenazadnje reševanj. V letu 2011 so se predstavniki JRS
na povabilo iz GSS udeležili reševalne vaje v Srbiji.
JRS je v letu 2011 sodelovala tudi s CZ na raznih predstavitvah reševalnih služb, predstavitvah
za tuje delegacije v okviru URSZR in tudi na raznih predstavitvah v sklopu preverjanj prve
pomoči. Zelo odmevno je JRS sodelovala na dnevih ZIR, ki so tokrat bili v Kopru. Poleg
razstavnega prostora smo imeli tudi predstavitev reševanja iz visokih zgradb, najbolj pa je
bila odmevna točka, kjer smo postavili del žičniške naprave, kjer smo iz sedežev žičnice
prikazali reševanje ujetih smučarjev na smučišču. Na ogledu prikaza so prisostvovali domači
visoki gosti (predsednik RS, ministrica za obrambo RS, generalni direktor URSZR) in visoki
predstavniki tujih delegacij.
JRS je v letu 2011 zabeležila sedem dogodkov, vezanih na intervencijo oziroma reševanje: Tri
so bile namenjene reševanju ljudi in živali iz jam, dve sta bili iskalni akciji, v katerih so bili
pogrešani ljudje, pri eni iskalni akciji pogrešane osebe pa je JRS opravila transport mrtvega
človeka iz težko dostopnega kraja. Dva dogodka sta bila klica iz 112, kjer je bila JRS v
pripravljenosti, v slučaju da bodo potrebovali pomoč pri reševanju iz sotesk.
1×
2×
1×
1×
2×

Reševanje nemških jamarjev – Najdena jama
Reševanje psa iz brezna
Intervencija JRS – Iskanje pogrešane osebe v jami
Intervencija v iskanje pogrešane osebe Brezovici pri Borovnici (osebo smo našli mrtvo)
Nesreča v kanjonu pri Klužah in Nesreča v kanjonu Fraterca pri Log pod Mangartom –
v pripravljenosti
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UPRAVIČENOST NAKUPA VOZIL:
JRS je v letu 2010 kupila pet vozil, kar se je izkazalo za dobro potezo, predvsem je nakup teh
vozil veliko pripomogel k boljši prepoznavnosti, kot tudi organiziranosti same reševalne
službe. V letu 2011 je bilo opravljenih 80.255 km.
Iz tabele je razvidna upravičenost nakupa vozil.
SKUPAJ PRVOŽENI KM. VSEH VOZIL:
Strošek goriva v letu 2011:
Zavarovanje in registracija vozil:

80.255
7.251,00 €

Servisi vozil:

6.073,07€

Gorivo in cestnine službenih vozil:

8.077,15€

7.630,16€

Lizing za leto 2011:

15.458,35€

Vzdrževanje opreme in sredstev:

730,70€

Skupni strošek vozil za leto 2011:
Strošek prevoženega enega kilometra = €/km:

37.969,43€

0,47€/km

Poleg planiranih aktivnosti je imela JRS v letu 2011 veliko neplaniranih aktivnosti. Tako je bilo
skupno število aktivnosti 299, za katere je bilo porabljenih 13.009 ur prostovoljnega dela.
Od tega je bilo (razvidno iz tabele):
Skupno št. ur po tipu
aktivnosti

Delež ur v %

923

7,10

D – ostale aktivnosti

1243

9,55

D-RC – delo v RC JRS:

104

0,80

E – mednarodna sodelovanja

1244

9,56

G – skrb za opremo in vozila

157

1,21

71

0,55

INV – Inventura:

277

2,13

K – kondiciranje:

775

5,96

O – ostale aktivnosti

958

7,36

84

0,65

RA – razpisi

397

3,05

S – sestanki:

924

7,10

U – usposabljanje

4757

36,57

UJ – usposabljanje

1080

8,30

15

0,12

13.009

100 %

Tip aktivnosti
CZ – predstavljanje JRS

IN – Iskalna intervencija

R – reševanje

V – vaje po RC

Skupaj :
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FINANČNO POROČILO JRS ZA LETO 2012
Prvotno planirana sredstva porabe za sofinanciranja JRS v letu 2011 so bila: 62.000,00 € za
tekoče stroške obvladovanja celotnega programa in 46.500,00 € za investicije, vključno
z odplačilom letnega lizinga za vozila, ki smo jih kupili v letu 2010. Zaradi krize, ki trenutno
vlada v Republiki Sloveniji, smo bili prisiljeni naš finančni plan temeljito skrčiti. Pri planiranju
delovnega plana ter nabave opreme, ki je nujno potrebna za varno delo pri reševalni
dejavnosti, smo v začetku računali na višji znesek. Zaradi spremembe finančnih virov smo
morali zmanjšati realizacijo prvotnega plana, ki smo si ga zadali že v letu 2010. Glede na
prvotni plan smo morali zmanjšati tekoči transfer iz 62.000,00 € na 54.000,00 € in
investicijski transfer iz 46.500,00 € na 38.000,00 €.
Podpisani aneks k pogodbi o sofinanciranju po predloženem finančnem planu porabe za leto
2011 je bil v vrednosti 92.000,00 €, od tega je bilo 54.000,00 € planiranih za tekoči transfer in
38.000,00 € za investicijski transfer. 15.500 € iz investicijskega transferja smo namenili za
odplačilo lizinga za vozila, ki smo jih kupili leta 2010. V mesecu oktobru leta 2011 smo na
podlagi poslane prošnje na URSZR dobili s podpisom aneksa k pogodbi dodatnih 2.000,00 €
za tisk Priročnika jamarskega reševanja. Poleg tega smo proti koncu leta 2011 s podpisom
aneksa k pogodbi o sofinanciranju dobili odobrena dodatna sredstva za reševanje iz sotesk v
vrednosti 22.620,00 €. Kar nekaj dodatnih sredstev za namen tiskanja Priročnika jamarskega
reševanja smo pridobili od sponzorjev, ki so se zelo dobro odzvali na naše poslane prošnje.
Od sponzorjev in donatorjev smo v letu 2011 pridobili 1.620,00 €.

Vodja JRS:
Rajko Bračič
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FINANČNO POROČILO JRS ZA LETO 2011
USPOSABLJANJE JAMARSKIH REŠEVALCEV
Republiške vaje in vaje po posameznih RC
Vodstvo,inštruktorji in vodje ekip
Sodelovanje s tujimi reševalnimi službami
Izobraževanje za nazive JRS
Tečaj in izpit za bolničarje
Reševanja in intervencije
Predstavitve v okviru CZ-URSZR
SKUPAJ:
PREVENTIVNA DEJAVNOST
ORGANIZACIJSKA DEJAVNOST
Sestanki, dežurstva , pripravljenost, skladišča
Tajništvo in administracija
Finančno poslovanje
SKUPAJ:
VZDRŽEVANJE VOZIL,OPREME IN SREDSTEV
Servisi in vzdrževanje vozil
Registracija in zavarovanje vozil ter opreme
Gorivo in cestnine službenih vozil
SKUPAJ:
REDNI STROŠKI
Zdravniški pregledi in zavarovanja reševalcev
Potrošni material in drobni inventar
Elektrika in najemnine (skladišča opreme)
Zveze (mobitel, telefon)
Vzdrževanje opreme in sredstev
SKUPAJ:
OSTALO (promocijski material in promocija JRS)
USPOSABLJANJE MINERSKE EKIPE
Priročnik jamarskega reševanja
DODATNA SREDSTVA 2011
INVESTICIJSKI TRANSFER
JRS 2011

PLAN

PORABA

4000,00
1000,00
3000,00
2000,00
2000,00
3000,00
1000,00
16.000,00
PLAN
1.000,00
PLAN
2000,00
2000,00
2000,00
6.000,00
PLAN
5000,00
7000,00
5000,00
17.000,00
PLAN
6000,00
2000,00
1000,00
3000,00
2000,00
14.000,00
PLAN
500,00
PLAN
0,00
PRILIVI
3.620,00
PLAN
22.620,00
PLAN
38.000,00
PRILIVI

5254,36
879,61
734,77
2253,51
2205,04
577,29
944,00
12.848,58
PORABA
504,00
PORABA
1073,93
1643,45
1774,48
4.491,86
PORABA
6073,07
7630,16
8077,15
21.780,38
PORABA
6351,26
1526,39
994,27
3187,97
1142,36
13.202,25
PORABA
1.336,41
PORABA
1.388,85
PORABA
2.944,02
PORABA
20.540,07
PORABA
36.756,03
PORABA

118.540,00

115.792,45

Pripravil: Bernard Štiglic
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OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA POROČILA ZA LETO 2011
Prihodki Jamarske reševalne službe v letu 2011
Vsi prihodki JRS v letu 2011 znašajo 118.540,00€
V to številko je zajeto:
 Nakazilo Ministrstva za obrambo z dne 21.2.2011 v znesku 48.500,00 €
 Nakazilo Ministrstva za obrambo z dne 11.4.2011 v znesku 43.500,00 €
 Nakazilo Komunale Novo Mesto z dne 4.1.2011 v znesku 200,00 € – donacija za vozilo RC NM
 Nakazilo občine Žužemberk z dne 26.4.2011 v znesku 100,00 € – donacija za vozilo RC NM
 Nakazilo Ministrstva za obrambo z dne 23.11.2011 v znesku 2.000,00 € – sofinanciranje
Priročnika jamarskega reševanja
 Nakazilo Ministrstva za obrambo z dne 27.12.2011 v znesku 22.620,00€ – dodatna sredstva
2011 za reševanje iz sotesk
 Reklame v Priročniku jamarskega reševanja v znesku 1.620,00€
V tabeli »Finančno poročilo JRS« je razvidna poraba po vseh postavkah . Na nekaterih postavkah je
prišlo do prekoračitve plana porabe.
Do prekoračitev porabe na postavki »Vzdrževanje vozil, opreme in sredstev« je prišlo zaradi izvedbe
aktivnosti, ki jih nismo imeli v planu, so pa za Jamarsko reševalno službo izrednega pomena.
Sem lahko štejemo : usposabljanje minerske ekipe, prevod in izdajo Priročnika jamarskega reševanja,
sodelovanje na regijskih preverjanjih PP, sodelovanju na dnevih ZIR v Kopru s postavitvijo žičnice za
potrebe prikaza reševanja z žičniških naprav in usposabljanja reševalcev za naziv Bolničar.
Investicijski transfer
Pri nabavi opreme smo privarčevali 1243,97 €. Z odobritvijo URSZR smo ta sredstva z investicijskega
prenesli na tekoči transfer.
Zaradi boljše preglednosti in transparentnosti smo odprli dodatni konto 141800-Usposabljanje
minerske ekipe.
Priročnik jamarskega reševanja
V letu 2011 smo prevedli in izdali knjižico Priročnik jamarskega reševanja, za kar smo, kot pri minerski
ekipi, odprli dodatni konto 141700-Manual.
V zbirniku so zbrani vsi prihodki in odhodki tiska Priročnika.
Dodatna sredstva po aneksu 2011
Ostanek na sredstvih dodatne nabave je posledica dobave napačne opreme in zavrnitve računa.
Oprema je bila dobavljena v letu 2012, izstavljen je pa bil nov račun.
Zaključek
Izkušnje z manki in presežki po postavkah v letu 2011 smo vključili v plan porabe finančnih sredstev
za leto 2012.

Pripravil: Bernard Štiglic
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