Program dela kandidata za dlana nadzornega odbora JZS
Naloge nadzornega odbora so v statutu le na kratko opredeljene (50. ebn), in sicer le
v nadz*oPni funkclji. Osebno vidim pomen nadzornega odbora 5ir5e.
Po eni strani je pomembna svetovalna vloga, kjer naj se nadzorni odbor angaZira 5e
med razpravo oz. pred sprejemom dolodenih internih aktov/sklepov. Tu gre za
preverjanje skladnosti posameznih odlo6itev s statutom in predvsem z zakonodajo.
Sam sem se v preteklih letih veliko angaZiral pri sprejemanju Zakona o varstvu
podzemnih jam in podrejenih aktov, dobro sem se seznanil tudi z avtorskopravno
zakonodajo, vse to pa mi bo omogodalo kakovostno svetovanje predsedniku JZS in
drugim organom. Za bolj specifidna pravna vpra5anja bom najprej poiskal pomo6
znotraj jamarskih krogov (amarji, ki so po izobrazbi pravniki, ekonomisti ipd.), 6e to
ne bo zadostovalo, pa bom zagovarlal tudi strokovno zunanjo pomod.

Drugo pomembno funkcijo nadzornega odbora vidim v nekak5nem >mostu< med
predsedstvom JZS (oz. drugimi organi) in Clanstvom-dru5tvi. Nadeloma naj sicer
dru5tva direktno komunicirajo s predsednikom oz. vodji sluZb, v primeru karkSnih koli
telav na relaciji dru5tva-JZS pa mora biti prav nadzorni odbor tisti posrednik, ki
omogoda sprotno re5evanje takSnih teZav.

V zadnjih letih je bilo v delovanju JZS nekaj vedjih teZav; naj omenim pomanjkljivo
informiranje (tako znotraj organov JZS kot tudi do druitev), dolgotrajne postopke
(npr. posredovanje zapisnikov obdnih zborov) ter nejasna delitev pristojnosti
predsednika, predsedstva in vodij sluib. Zavzemal se bom za izdelavo internih
protokolov, ki bodo precizirali posamezne postopke, natandno dolo6ili pristojnosti in
r6ke. S tem bomo omogo6ili pregledno delovanje organov JZS in tudi prepredili, da bi
se podobne teZave ponovno pojavile v prihodnje.

Moja prva poteza po upam uspe5ni izvolitvi bo podaja naslednjega predloga na
obdnem zboru pod todko >razno<: Naj se zapisnik tega obdnega zbora izdela na licu
mesta in distopis po5lje druStvom v elektronski obliki 5e isti dan.

V Ljubljani, 23.2.2014

JAMARSKA ZVEZA SLOVENI JE
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