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V preteklem letu je število tujcev, ki je potrebovalo pomoč predstavnika Jamarske zveze 
Slovenije (JZS) naraslo na 35. Od tega jih je kar 26 zaprosilo za posredovanje pri ARSO glede 
dovoljenja za samostojno jamarsko delovanje, ostali so potrebovali kontakte lokalnih društev za 
obisk posameznih jam (5) in karte Kanina, ki jih je izdala JZS (2). Stiki potekajo pretežno preko 
elektronske pošte, nekaj pa se jih poslužuje tudi telefona.

Kot predstavnik JZS nimam posebnih pooblastil, zato je kar se tiče osrednje problematike 
mojega dela v zvezi z dovoljenji to omejeno le na svetovanje. V nekaterih primerih sem prevzel tudi 
dokumentacijo, ki so mi jo posamezniki posredovali po pošti in jo predal naprej na ARSO. Ker ima 
vladna agencija edina pooblastila za zahtevo po posredovanju osebnih podatkov, se ne ukvarjam z 
njihovim zbiranjem in obdelavo.

Večina tujih jamarjev, ki se vrača v Slovenijo ima že ustaljene kontakte z našimi društvi in 
posamezniki, tako da se tudi na terenu dobro znajdejo. To je pokazala tudi lanskoletna statistika 
nesreč v jamah, kjer jih praktično (z eno izjemo starejšega jamarja iz Italije pred tem) v zadnjem 
obdobju ni bilo.

Konec  septembra  je  potekal  EuroSpeleo  Forum,  kjer  smo  se  srečali  skupaj  z  ostalimi 
predstavniki  JZS  v  švicarskem  Mouthatalu  s  predstavniki  drugih  članic  Evropske  speleološke 
federacije (ESF). Srečanje je bilo tudi družabne narave, saj smo spoznali nekatere tuje obiskovalce 
naših jam in dobili nekaj kontaktov njihovih predstavnikov. 

Novost na mednarodni sceni je vsekakor EuroSpeleo Magazine, ki ima sedež v Sloveniji in 
v  uredniški  ekipi  sodelujeva  tudi  dva  Slovenca.  To nam vsekakor  omogoča  predstavitev  naših 
jamarskih dosežkov v mednarodnem prostoru. Online revija je brezplačna in resnično večjezična, 
saj  je  vsak  članek poleg  materinščine  preveden še  v najmanj  dva  svetovna jezika.   Po  številu 
ogledov sodi v sam vrh speleološke literature na spletu (preko 13.000 ogledov že v prvem mesecu 
po izidu). Na obisku v Sloveniji pa je bila tudi glavna urednica revije.

V prihodnje bi bilo zaželeno, da se s predstavniki JZS v drugih mednarodnih organizacijah 
(UIS, ESF, BSU, ECRA) večkrat srečamo, da se seznanimo z medsebojnimi aktivnostmi. 

Predstavnik JZS za stike s tujci,
Mitja Maružin


