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POROČILO 
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ZA LETO 2013 

 

 
V letu 2013 je varnostno tehnična služba Jamarske zveze Slovenije (poslej VTS) opravila 
naslednje aktivnosti:  

1. Najobsežnejši projekt VTS opravljen v preteklem letu se je povlekel v prvo polovico 
leta 2013 še iz leta 2012. Šlo je za dokaj obsežen sklop preizkusov nove, rabljene in 
odpisane osebne varovalne opreme rabljene v jamarskem reševanju. Testiranja 
opreme so bila del sklopa aktivnosti v okviru evropskega projekta EU Proteus. 
Preizkuse smo opravili že konec leta 2012, pisanje poročila pa je počakalo na zimo in 
pričetek pomladi leta 2013. Poročilo v polnem izvirniku dostopno na spletnih straneh 
projekta.   

2. Nekatere ugotovitve testiranj navezujoče se na vrvne zavore je vodja VTS predstavil 
na tehničnem zboru JRS v pričetku leta.  

3. Podobna predstavitev je bila opravljena tudi v oktobru na srečanju ECRA (European 
Cave Rescue Association).  

4. Izhajajoč iz spoznanj testiranja in nekatere druge literature je VTS svetovala glede 
varnosti uporabe nekaterih vozlov uporabljenih v točno določenih aplikacijah. Na 
podlagi teh je bila doktrina standardne opreme nekoliko prirejena tako pri JRS kot pri 
splošnem jamarstvu.  

5. Pisanje članka o izsledkih omenjenega obširnega preizkusa, ki bo objavljen v Jamarju 
2014.  

6. Udeležba na izpopolnjevanju v Paklenici v septembru.  
7. Preizkus vrvi Korda's Iris 9.9 za potrebe JRS in poročilo.  
8. Spremljanje tehničnih novosti in informiranje o njih JRS in jamarske javnosti preko 

elektronskih medijev. 
9. Informiranje JRS glede jamarsko reševalnih dogodkov v tujini.  
10. Obveščanje glede novosti na področju literature.  
11. Predstavitve vodstvu JRS tehničnih novotarij s področja OVO.  
12. Destruktivni preizkusi rabljene osebne varovalne opreme, ki so jo jamarji ponudili v 

preizkus in informiranje o rezultatih.  
 

13. Začel se je novi projekt primerjalnega preizkusa različnih tipov vrvi rabljenih v jamskih 
pogojih, ki se bo zaključil konec leta 2014. Poročilo bo predvidoma nastalo v začetku 
leta 2015.  
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