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V preteklem letu je število objav na spletnem naslovu http://jamarska-zveza.si/ preseglo 250. V 
glavnem je bila stran uporabljena za shranjevanje internih dokumentov Jamarske zveze Slovenije (JZS) 
kot so vabila na seje predsedstva JZS in druga srečanja, zapisniki sej predsedstva JZS, interni pravilniki  
služb JZS, statutarne zadeve, poročila o delu …

Tehnično se je stran spremenila v načinu dostopa in po dodajanju vsebin. Dostop je možen vsem 
uporabnikom.  Registrirani  uporabniki  lahko  samostojno  dodajajo  vsebine  po  prijavi.  Trenutno  je 
registriranih 74. Od tega jih ima 61 omogočeno urejanje, 13 pa ne. V zadnjem letu se je torej število  
uporabnikov povečalo za 10-krat. Na lanskoletnih izobraževalnih srečanjih (pri Ireni v Domžalah in 
Urošu v Ljubljani) je bilo omogočenih 7 uporabniških dostopov, z namenom, da lahko vsaka služba 
ureja svoje vsebine. Dostopi so bili do najvišjega nivoja oz. nekaterim smo na lastno željo omogočili  
dostop do urejanja le izbranih vsebin. Vsi uporabniki z omogočenim statusom urejanja strani pa lahko  
dodajajo nove uporabnike.

Težava, ki jo lahko povzroči razpršenost uporabnikov je potencialna  zloraba, ker se na strani  
lahko  spreminja  obstoječe  vsebine  brez  beleženja  zgodovine  in  se  konkretnega  dejanja  ne  more  
dokazati. Beleži se namreč le na novo dodana vsebina t.i. post, kar je tudi ena od varovalk, ki omogoča 
spremljanje novosti preko Facebook strani JZS.

V prihodnje  se  načrtuje  oblikovna  prenovitev  izgleda  strani  za  kar  bi  potrebovali  dodatne 
človeške vire. Zamudni so tudi prevodi, ki bi sami po sebi zahtevali dodatni angažma. Ker sem sam 
precej časovno obremenjen predlagam, da se za ti dve nalogi izbereta dva strokovnjaka, ki bi to opravila  
profesionalno. Pripraviti je potrebno še ustrezne vsebine za posamezne službe. V preteklem letu je bilo  
največ  povpraševanja  glede učenja  novejše  jamarske  tehnike  z  opremo,  ki  je  danes  na  trgu;  glede 
varnosti  pri alternativnih uporabi opreme (npr.  pri reševanju); glede drugih z jamarstvom povezanih 
vsebin (okoljevarstvo, izpiti, medklubske akcije).

Urejanje strani je bilo z moje strani prostovoljno in neplačano. V prihodnje bo potrebno stran  
urejati  projektno,  saj  je  obseg  dela  pri  posameznih  nalogah  daleč  večji  od  zakonsko  dopustnega 
prostovoljnega dela. Vrsto let je bila nagrada za to delo po 500 EUR in je vprašanje, če bi se za to lahko  
ponovno odločili. To je primerljivo s 25 urami dela na projektu JZS in po moji oceni je bila ta cena kar  
primerna (zraven pa bi opravili dodatnih 40 neplačanih ur na prostovoljni osnovi). Ker se danes čas meri  
skozi denar in urejanje spletnih vsebin gotovo ni prioriteta jamarjev (je pa lahko koristno za ostale)  
predlagam, da se pritegne zainteresirane sodelavce tudi s podobnimi nagradami.
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