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ZADEVA: Priloga z opisom vizii prispevka k delovaniu JZS in nienih organov

Spoitovan i,

spoda.i podpisani Jure Tiiar, kot kandidat za mesto ),Vodja Sluibe za varstvojam< v predsedstvu JZS, v
omenjeni prilogi navajam svojo vizijo prispevka k delovanju Jamarske zveze Sloveniie.

Jamarska zveza slovenije je krovna organizaciia, ki zdruiuje jamarska druitva na podroaju organiziranega
raziskovanja iam, vodenia podatkov o jamah, varovaniu jam, izobraievanju ttanov, organizaciji reievalne
deiavnosti itd. Moia viziia delovanja JZS se osredotoEa predvsem na povezovanje posameznih tlanic zveze

in zagotavljanju boljiih pogo.iev s skupnim ciljem uspegnega udejstvovanja druitev tako na lokalni kot na
driavni in mednarodni ravni. S tega vidika, bom v primeru izvolitve deloval v prid veaii koherenci znotraj
Jzs. Kot kandidat za vodjo sluibe za varstvo jam, na tem podroiju prepoznavam naslednje temeline cilje;
analiza stanja jam, organizacija Eisienja .iam, izobraievanje, iskanje sistemskih reiitev, predstavitev v
javnih obiilih in na konferencah, odzivnost na aktualne dogodke, povezovanje s preostalimi institucijami. s

tem se zavezujem, da bom v iasu traianja mandata stremel k:

ANALIZI STANJA JAM:

- baza onesnaienih jam (pregled H-zapisnikov in baze Katastra jam)

- tipizacija jam glede na onesna:enost
- pridobitev podatkov o drnih odlagaliliih na kraikih obmoaiih {register divjih odlagali!6)
- spletna aplikacija z oznadbami onesnaienihjam in irnih odlagalilE

ORGANIZACUI EISEENJA JAM:

- podrora jamarskim druitvom pri iistilnih akci.iah

- informiran.ie drultev v JZS ob organizacri tistilne akcije posameznega druitva (z narnenom
soudelezbe in spodbujanja podobnih aktivnosti)

- organizacija vseslovenske iistilne akcije v zelo onesnaieniiami
- pridobitev tehniane opreme za pomoi pri iiiienju iam (vitel ikripci, ieklenice, posode, zasditna

oprema, ...)

- priporoiila drustvom za aiseenje iam
- priprava obrazca za zakljuino porotilo ob iistilnih akcijah
- rubrika na spletnistraniJZS, kjer bodo objavtreni rezultatiiistilnih akcij
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IZOBRAZEVANJU:

- prepoznavanie ciljnih skupin za izobraievanie
- priprava uine ure za osnovne Sole in srednie iole
- priprava informativnega plakata in letakov
- promoci.ia jamam prijaznega obiskovanja in raziskovanja

- sodelovanje s Sluibo za izobraievanje

ISKANJU SISTEMSKIH RESITEV:

- nagrajevanje jamarskih druitev ob oddaji H-zapisnikov

- uvedba ernega seznama najbolj onesnaienih iam in predlog reiitev
- uvedba arnega seznama najbolj onesnaienih kraSkih obmoiij in predlog reiitev
- iskanie moinosti uvedbe sofinanciranja iiSienja jamskih objektov s strani Ministrstva za

kmetUstvo in okolje

PREDSTAVITVAM V JAVNIH OBEILIH IN NA KONFERENCAH:

- priprava gradiva zajavna obiila
- priprava gradiva za konference

ODZIVNOST NA ANUATNE DOGODKE:

- priprava priporoiilgozdarskim delavcem in nadzornim inititucijam ob odpravljanju posledic Zledu
- obratovanje eistilnih naprav

POVEZOVANJE 5 PREOSTALIMI INSNTUCUAMI:

- sodelovanie z Ministrstvom za kmetiistvo in okolje ter lnSpektoratom RS za kmetiistvo in okolje z

namenom vedje implementacije in doslednost upostevanja Zakona o varswu podzemnih jam
- sodelovanje z Nacionalnim laboratorUem za zdrav.ie, okolje in hrano (analiza voda)
- sodelovanje z lngtitutom za raziskovanje krasa (sledenje voda)

- sodelovanje z upravljavci turistiinih jam

- sodelovanje z Biotehnisko fakulteto (raziskave, diplomske naloge)

- sodelovanje z Filozofsko fakulteto - oddelek za geografijo (raziskave, diplomske naloge)
- sodelovanje s preostalimi iamarskimi druitvi izven JZS (informacije o eistilnih akc'tjah in oEiiienih

jamah, morebitne skupne distilne akcije)

- sodelovanje z Union lnternationale de Sp6l6ologie {U/t (Komisija za varstvojam, prevod etidnega
kodeksa in objava na spletnistrani UIS)

- sodelovanie z BSU in FSE

Glede na kompetence nameravam svoje znanje ponudititudi na podrotjih:
- Vodja odprav

- Katastra jam JZS

- Jamarske izobraievalne sluibe
- stikis tujci ...

Z jamarskim sretno,


