
POROČILO PREDSEDNIKA 

Druga polovica mandata je minila predvsem v znamenju sodelovanja z zunanjimi partnerji (Inštitut za 

raziskovanje krasa (IZRK), Uprava za zaščito in reševanje (URSZR), Agencijo republike Slovenije za okolje (ARSO) 

in drugimi. 

V začetku druge polovice mandata smo opravili neuradni sestanek z direktorjem ARSO g. Joškom Knezom na 

temo izdajanja potrdil za USJD. Zavzeli smo se za tesnejše in bolj transparentno sodelovanje. Kasneje pa sem se 

kot predsednik JZS še večkrat sestal z uslužbenci ARSO in pomagal pri razjasnitvi nekaterih manjših zapletov 

predvsem administrativne narave. 

Z IZRK smo nadaljevali tradicionalno sodelovanje glede oddaje jamarskih zapisnikov in na srečo ostali pri enaki 

višini sredstev financiranja s strani ARSO za oddane zapisnike kot doslej, kljub grožnji, da se bodo sredstva 

zaradi proračunskega primankljaja zmanjšala. V pripravi je nova pogodba, ki pa se ne bo bistveno razlikovala od 

predhodne. Način financiranja in obveznosti JZS do IZRK ostajajo tako nespremenjene.  

Med najpomembnejše dogodke za JZS in JRS lahko uvrstim svečani prevzem novega mobilnega skladišča 

(kombija), ki se je odvijalo v Hudi luknji v Velenju ob prisotnosti ministrice za obrambo ge. Andreje Katič 

11.7.2015.  

Posebna čast je bila soorganizacija in udeležba na  50. obletnici ustanovitve Mednarodne speleološke zveze UIS 

v Postojnski jami 19.6.2015, ki se je odvijala v okviru Krasoslovne šole pod okriljem IZRK. Udeležba je bila 

številčna, prisotna je bila večina največjih svetovnih strokovnjakov s področja krasoslovja. JZS je nudila poleg 

strokovne tudi logistično podporo. Kot predstavnik JZS sem bil vabljen kot govornik na svečani proslavi, ki se je 

odvijala v Kongresni dvorani Postojnske jame in to natanko 50 let po 4. Mednarodnem speleološkem kongresu 

kjer so ustanovili IUS. Postojnski jami.  

 V času od 29.8  do 30.8.2015  je v stari vojašnici v Logatcu potekalo vseslovensko jamarsko srečanje z 

mednarodno udeležbo. Namen srečanja je bil predvsem povezovanje jamarjev, jamarskih društev članov JZS in 

društev  ter posameznikov, ki niso člani JZS  in prikaz zadnjih večjih in pomembnejših odkritij in dejavnosti na 

področju speleologije in speleobiologije. Prisotnih je bilo preko 60 udeležencev. Ob primerni podpori društev bi 

JZS lahko tudi v prihodnje organizirala tovrstna srečanja, ki bi tako lahko postala tradicionalna. K organizaciji 

smo povabili tudi Društvo za raziskovanje jam Ljubljana, ki se je najbolj izkazalo s pripravo odličnih strokovnih 

predavanj.  

Delovanje organov Jamarske zveze Slovenije je potekalo po ustaljenih tirnicah. 

 Med najaktivnejšimi sta bili seveda JRS in Kataster jam. JRS še naprej in v vedno večjem obsegu sodeluje z 

URSZR ter neprenehoma skrbi za boljšo pripravljenost in usposobljenost reševalcev in pripravnikov.  V zadnjem 

času smo veliko pozornosti posvetili zavarovanjem vseh operativnih in neoperativnih reševalcev in nekaterih 

posameznikov. Na tem mestu bi poudaril, da je primerno nezgodno zavarovanje močno zaželjeno in skoraj 

nujno potrebno za vse jamarje česar se velika večina jamarjev še vedno ne zaveda. V zadnjih letih se je žal 

pripetilo več nesreč, kjer bi bilo zavarovanje zelo dobrodošlo vendar ga poškodovanci niso imeli. V mesecu 

januarju smo na vodstvo JZS prejeli odškodninsko tožbo v zvezi z jamarsko nesrečo iz leta 2012. Postopek je še v 

začetni fazi. JZS v tem primeru zastopa odvetniška družba Potočnik – Prebil, ki smo jo v ta namen pooblastili. 

Žal je splet nesrečnih okoliščin pripeljal do tragične nesreče 14. novembra 2015, ko se je pri padcu v vhodno 

brezno Kačne jame smrtno ponesrečil član jamarske reševalne službe Flamiano Bonisolo – Boni. 

Kataster jam vestno ureja vse prispele jamarske zapisnike in jih v skladu s pogodbo posreduje IZRK. Ekipa 

katastra opravi veliko dela tudi izven uradnih ur katastra in tako sooblikuje izjemno zbirko jamarskega gradiva.  



Izobraževalna služba je organizirala izpite za nazive jamar in USJD po letnem programu. V prihodnje bo 

potrebno pripraviti natančnejša merila natančna merila za izvedbo tečajev oziroma pravilnik izobraževanja v 

JZS. 

 Varnostno tehnična komisija redno izvaja testiranja in analize jamarske opreme in skladno z rezultati tudi 

objavlja izsledke preizkusov. 

Služba za varstvo jam je sodelovala z različnimi državnimi institucijami. V zadnjem času pa se predvsem ukvarja 

nezakonitim izlovom na jamske živali. 

Poleg zgoraj naštetih služb so v okviru predsedstva JZS delovale tudi sledeče službe in komisije: 

Služba za stike s tujci, Komisija za jamsko potapljanje, inventurna komisija, tajništvo, blagajnik, uredništvo Naših 

jam, uredništvo revije Jamar, spletna stran, e-poštni dopisni seznam, komisija za priznanja, knjižnica in člani 

predsedstva. Vsaka v okviru svojih pooblastil.  

Že več let opažam, da je velikost Jamarske zveze Slovenije počasi prerasla okvire, ki bi bili še obvladljivi zgolj s 

prostovoljnim delom. Vedno pogosteje se namreč dogaja, da nekaterih obveznosti preprosto ne moremo več 

izpeljati kot bi bilo potrebno oziroma nam vse večkrat zmanjkuje časa zaradi vsakodnevnih službenih, 

družinskih in ostalih obveznosti.  

Zato predlagam, da novo izvoljeno vodstvo poskrbi za zaposlitev administrativno tehničnega delavca, ki bi lahko 

po predhodnem dogovoru z vodstvom JZS prevzel vsa tista administrativna dela, ki vzamejo največ časa in niso 

nujno vezana na določeno osebo oziroma člana predsedstva. Taka oseba bi lahko prevzela npr. urejanje pošte, 

pisanje vabil, urejanje in organizacijo sestankov, iskanje določenih informacij, koordinacijo med posameznimi 

službami in članicami JZS, komunikacijo z zunanjimi partnerji... 

Ob koncu mandata bi se rad zahvalil ekipi ob pomoči katere sem ta mandat zaključil. Skupaj smo uresničili 

večino zastavljenih ciljev in se vsaj deloma dotaknili tudi tistih, ki jih žal nismo realizirali pred iztekom mandata. 

Trudili smo se čim bolj posvetiti vsem področjem delovanja JZS in posredovati pri odnosih med članicami in 

vodstvom JZS. Novemu vodstvu pa želim uspešno vodenje in razvoj Jamarske zveze Slovenije. 
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