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Nadzorni odbor pri Jamarski Zvezi Slovenije (JZS)

Poro6ilo

Leto 2014

elani Nadzornega odbora pri Jamarskizvezi Slovenije smo: Andrej Hudnik, Primoz Ursid, Jo:e Jerman.

Opravljen je bil pretezni del nalog NO. Odbor se je uspel zbrati na skupnem sestanku. Bilo pa je nekaj
posvetov v delni zasedbi. Zaklju6ni del mandata je zaznamovala odsotnost enega od dlanov.

V finandnem poslovanju zveze in slu:b, bilancah in raaunovodskih izkazih ne opaiamo pomembnejSih
nepravilnosti. JZS/JRS in povezane sluzbe so tudi leto 2013 zaznamovali prihodki in aktivnosti iz
pogodbe z evropsko unijo.

Nadzornemu odboru JZS je na podlagi opisane stopnje aKivnosti dlanov uspelo:
- Udeleiba na vedni sej predsedstva JZS. Delovali aktivno v smislu podpore v korist drustev, jamark in
jamarjev.
- Podprta je ureditev pravnega statusa katastrskega gradiva JZS na podlagi zahtev zakona o avtorskih
pravicah.
- Kolikor smo lahko opazilije bilo opazenih nekaj postopkovnih nepravilnostih pri delovanju sluzb.
podlagi zaznanega so bila posredovana priporodila za korekcije.

Predsedstvo je delovalo redno. P.oblematidno je odstopanje dlanov predsedstva, ko se omeni
odgovornost ali zahteva odgovorno delo.
Neurejeno in zastalo je delo glede statuta, prejinji ni usklajen z zakonom, prenovljeni pa je pripravljen in
podpira ga vedina dru6tev. Sedanja struktura zastopanosti dru6tev bi morala biti bolj raznolika in
neodvisna od trenutnih zgibov nekaterih dlanic zveze.
Predsedstvu iz tega v naslednji mandat resno priporo6amo zdr:nost glede planiranja, upravljanja in
porabe financ. K financam bo potreben nov pdstop, ki bo v pripravljalni fazi planiranja porabe, planiralo
udinke, jih spremljalo in prilagajalo glede na praKidne rezultate projeKov.
Glede zavarovanja jamarjev je potrebno redno in ponovljivo delo, da jamarji dobimo konkrelna navodila
kako skleniti zavarovanje, ki bo vsebinsko in cenovno primerno za nase delovanje na terenu.

Jamarska regevalna sluiba je uspeano zakljudila prakti6ni del projekta EU Proteus in izvaja zakljudna
porodila. Glede projeKa smo opozorili na primerno arhiviranost projeKne dokumentacrje z namenom
zmanjsanja rizika pred unidenjem dokumentacije (papirno in elektronsko kopiranje oziroma arhiviranje),
dostopnost in preglednost v primeru odsotnosti, inipekcije ipd.
Podrejenost projektu je potrebno preusmeriti k delu za pridobivanje novih alanov in izboljianju znanja
obstojedih dlanov.
Opozoril bi na nujno potrebno izvajanje notranje kontrole psiho-fiziinih sposobnosti posameznih
reievalcev. Odgovorno je potrebno posredovati v primerih, ko elan jasno razvidno ni psiho-fizidno
sposoben opravljati nalog brez nevarnosti za njegovo ali zdravje sodlanov.
Ob prehodu iz tega v nov mandatje potrebno resng opozorilo glede zdr:nostih planiranja. Obenem pa
notranjo strokovno presojo glede kolidine zastarele in nove reievalne opreme.
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lzobra:evanieje uspeSno nadaljevalo s rednjmi izob.a:evanji. Ureditije potrebno enakopravnost
jamarjev evropske skupnosti v kateri smo skupaj z drugimitudi slovenski jamarji.

Tehnidna komista je v sklopu EU projekta uspesno opravila svoj del nalog. Opomnili bi, da naj bo
pozorna na izpostavljenost zdravja udelezencev testiranj.

Spletna st.an je vsebinsko in oblikovno ohranila nivo ob nastanku. Problematika grafidne podobe
ostaja. Obenem pa azumosti informacij.

Pri stikih s tuici se je konano zaielo dogovore za pimerno spremljanje dela tujcev v slovenskih jamah.
Posebej bi opozoril na jamarje in drugtva, ki delajo s tujci, da svojega dela ne obravnavajo tako lokalno
(drustveno) ampak ga usklajujejo s smemicami za dobro dokumentiranost obiskov. Ve6 praktidne
dejavnosti mora biti usmerjeno k predstavnikom druitev, druitvom in jamarjem, ki delajo s tujci.

Kataster jam je uspeSno zmanjgal zaostanek popisa in arhiviranja dokumentacije. Posebej pa je bilo
pomembno tudi nadaljevanje zasledovanja izvajanja zaostalih finandnih obveznosti IZRK do JZS.
Katastru smo predlagali tehnidno zavarovanje gradiva z loditvijo prostorov med

Varstvojam je bilo praktiano aktivno le na manjiem delu iz podroaij varstva jam. Pomanjkanje aktivnosti
je bilo na praktidnem delu z druStvi in jamarji.

O aktivnostih koordinacija turistiinih tam, koordinacij raziskovanj ter ur6dnistvu Nage jame ne
moremo dajati mnenja, ker sluzbe ne delujejo. Predsedstvo JZS ni uspelo vzpostaviti delovanja. Najveiji
problem pa je neodgovornosti imenovanih na te sluzbe do jamarjev, druitev, sluzb JZS, predsedstua.

Nekaj glavnih aKivnosti nadzornega odbora v letu 2013:
- Konsolidacia aKivnosti dlanstva NO.
- Podpora zaklju6enemu delu evropskega projekta.
- Mediacija med posamezniki, drugtvi, sluibami in zvezo;
- AKivno zaznavanje nepravilnosti, pregled problematidnih stanj. Oblikovanje priporoail za korekcije.

Zahvaljujemo se dru$tvom vdlanjenim v JZS, dlanom predsedstva za sodelovanje in razumevanje nalog
nadzomega odbora. Predvsem se zahvaljujemo vodjem sluzb in komist za pokazane zmoznosti
konstruktivnega sodelovanja v smeri zadovoljstva jamark in jamarjev-

Obinemu zboru pred mo potrditev porodila in priporodil nadzornega odbora iz leta 2013.

Andrej Hudnik

predsednik pri Jamarski zvezi Slovenije
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