
] AM ARSKA ZVEZA S LOVENIJ E

Lepi pot 6
1000 Ljubljona
www. ja m a rsko -zv e zo. si

Kandidatura za volilni obEni zbor lZS20LG

Podatki o kandidatu

lme in priimek:

Druitvo:
E-mail naslov:

Telefonska 5t.:

AleS Stanislav Straiar
Druitvo za raziskovanje jam Simon Robid Domiale

ales.strazar@ helios. si

041-909 949

Funkcija za katero kandidirate: elan nadzornega odbora

Jamarski Zivl is (neobvezno):

am dela (neobvezno

lzpolnjeni o

Ljubljana

c poiljite do 4. 3. 2015 na naslov: Jamarska zveza Slovenije,
ika druitva)
Lepi pot 6, 1000

Jomorsko zveza Slovenije, Lepi pot 6, 1000 Ljubljono; www.jamorsko-zvezo.si, info@jamorsko-zvezo.si

AleS Stanislav Straiar, za jamarstvom sem zadel, kot otrok v Dru5tvu za raziskovanje jam Simon Robid

DomZale. V druStvu sem bil dlan upravnega odbora od leta 1985, od leta 2001 sem predsednik Dru5tva

za raziskovanje jam Simon Robid DomZale. V dru5tvu sem poleg skrbi za delovanje spodbudil

sistematidno delo s otroci in ta program, pod imenom Mali rak raziiril med jamarskimi druStvi po

Sloveniji. Program je sofinanciran s strani Obtine DomZale in Ministrstvo za Solstvo in 5port. Program

osebno se danes vodim.
Leta 1984 sem pri Jamarski reievalni sluibi pri JZS, leta 1986 sem opravil izpit za jamarskega re5evalca

in od tedaj neprekinjeno delujem, kot operativnijamarski reSevalec. Od leta 2000 do leta 2006 sem bil

vodja izobraievanja pri JRS. Leta 2006 in2007 se bil vodja Jamarske reievalne sluibe. Kot 6lan JRS sem

sodeloval na vse teijih re5evanjih v okviru JRS. Mnoge intervencije sem vodil, kot vodja RC JRS

Ljubljana. Kot instruktor JRS sem aktiven'na nivoju regije, driave in tudi v mednarodnem merilu. Na

mojo pobudo poteka mednarodno usposabljanje jamarjev iz JV Evrope po imenom, Temeljno

usposabljanje re5evalcev iz jam ali CRT. Dobro sodelujem z URSZR in sem aktiven pripadnik civilne

za$dite na mednarodnem nivoji. Udeleiil sem se vei usposabljanj mehanizma Evropske komisi';ie, v

Avstriji, dvakrat v Nemdiji, na Danskem.

V smeri jamarstva sem pridobil nazive mlaj5i jamar, initruktor jamarstva. V smeri reievanja sem

pridobil naziv jamarski re5evalec, vodja reievalne skupine, vodja intervencije, pomoinik minerja,

inStruktor JRS.

Sem aktiven ilan predsedstva JZS od leta L996,7 let sem bil tajnik JZS. Jamarska reievalna sluZba me je

za uspe5no delo za bronasti in srebrni znak za5dite znakCZ.

Zadnji mandat sem vodil izobraZevalno sluibo pri JZS.

S svojim delom si bom prizadeval za enakopravnost in enakovrednost vseh druitev v JZS in njenih
posameznih ilanov, do uslug JZS, ki so s doloiene statutom in sploSnim pravnim redom v Republiki
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