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Predstavitev kandidata za predsednika Jamarske zveze Slovenije

V.iamo sem prvie sel leta '1957, ko sem obiskal Medvedjo jamo na Mokrici, kije glede na nienost
ukrepov zavarovanja 5e sedaj neke vrste noena mora oziroma opomin mojih neuspehov pri varovanju
podzemlja in z njim povezane kulturne dediseine.

Potem sem vee hodil v hribe, in ko sem se navelidal markiranih poti smo s prijatelji napravili dosti tur
po brezpotju, kar nas je tako prevzelo, da smo se namenili ustanoviti svojo organizacijo, v kateri bi
nase interese lahko bolje izrazali. Na ustanovnem obdnem zboru je eden od udelezencev predlagal,
da smo lahko tudi jamarji, in te ideje smo se oprijeli. To je bilo lela 1977 in od takrat sem 6lan
Jamarskega kluba Kamnik, in bil sem prvi predsednik. To ne pomeni da sedaj nisem elan 5e nekaterih
drugih organizacij, tudi jamarskih. lmel sem razne funkcije pri teh ali onih organizacijah, leta .1984 pa
sem bil prvia izvoljen za predsednika JZS, in sem se te funkcije drzal do leta 1988. Potem sem bil
podpredsednik do leta 1992, ko sem nekoliko pomagal utrditi ugled JZS in Slovenije v Evropi. Na JZS
sem se zopet pojavil leta 2004 kot ehn nadzornega odbora, vendar nisem dolgo opravljal funkcije, saj
me je delo odneslo v tujino, in se mi je zdelo Skoda, da sedez odjedam nekomu, ki bi morda Zelel kaj
narediti.

Vmes sem pa raziskoval in meril tudi jame in oddajal zapisnike. Sedaj vidom da je bilo to delo nekoliko
sizifovsko, saj so s projektom Katastra o varstvu avtorskih pravic na zapisnikih prisle na dan mnoge
nepravilnost v zvezi z mojim delom. Razodaran sem, da je odkritje Kamni5ke jame, kije bilo vrh
mojega raziskovanja, uradno dodeljeno drugijamarski organizaciji, in tudi zato s preteklim delom
zveze in njenih organov nisem pretirano zadovoljen.

Vsi veste da sem bil leta 2010 znova izvoljen za predsednika, da sem kandidiral na Zel.io predsednikov
drustev, z programom in mandatom, da bi razvoj JZS peljal v ve6jo stabilnost. Ugotovll sem da je
temel.i stabilnosti zakonitost poslovanja. Vem, da so mnenja o mojem delovanju in uspesnosti precej
deljena, moje pa, Ze po osebnem difoltu, ni tako slabo. Sicer je ved priloZnosti bilo izpusdenih kot
realiziranih, ampak to bolj zaradi specifienih pogledov posameznikov na zakonitost in zakone, ki pa se
jih predsednik, kot odgovorna oseba, in s tem tudi zveza mora drzati. Bilance, ki so pisane po diktatu
zakona, in pogodbe o sofinanciranju, kazejo vedno vedjo uspesnost delovania JZS kot celote. Det
tega pa gre tudi na rovas ambicij posameznih drustev in posameznikov, ki so del vode zveze bili
navajeni napel.ievati na svoj mlin. Dogajanja ob statutu so del tega problema.

Danes stojim na razpotju, vendar sem se ob mnogih pomislekih odlodil, da kandidiram Se za en
mandat, sai nekaj stvari, kizvezo finaneno obremenjujejo, 5e ni zakljucenih, in nasledniku ne Zelim, da
bi se ukvar.ial z bremeni za v resnici katere ni odgovoren.
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Program kandidata za predsednika Jamarske zveze Slovenije
za mandat 2014 do 2016

Ko sem pred Stirimi leti kandidiral za predsednika Jamarske zveze Slovenije sem vam, v dobri veri da
se smem opreti na razlage ekipe, ki mije ponudila kandidaturo, obljubil delovanje po nekem
programu, kije bil sicer okviren in kot tak tudi zapisan. Vsi ste ta dokument takrat preieli in ga zato
sedaj ne bom ponavljal.

Ze takrat je bila na prvem mestu napisana potreba po nuni ureditvi predpisanih javnih in upravnih
zadev. To urejanje je pa Slo malo po svoje, saj sem po analizi stanja prisel do nekih ugotovitev in s
tem povezanih predlogov. Trenutna ugotovitev je, da se jamarji, tako posamezniki kot druswa premalo
zavedajo zakonitosti poslovanja. Ta prizadevania nameravam nadaljevati.

Po starem ne gre ved, ceprav sil del clanov predsedstva zelo prizadeva ohraniti staro stanle, to je da
imajo bol.l pomembni in tudi bolj delavni 6lani zveze vee pravice odloeati. To je bilo v dneh
samoupravljanja 6isto res in logidno, danes pa je na Zalost v popolnem nasprotju z zakonom,
kateremu predsednik odgovarja, saj je z odloebo doloeena pooblaseena oseba za zastopanje. Moj
namen .ie, da eeprav v okviru uporabljanega statuta zagotovim enakopravno zastopanje dlanov, po
zakonu o drustvih. Tako pooblaSceni so tudi vsi predsedniki drustev, pa na zvezi nihee drug.

VeC bom prisluhnil jamar.iem (drustuom) s terena, saj vzpostavljam po predolgem easu neposredni
kontakt s predsedniki, ker sem spoznal da modificirani glas predsedstua ne prinasa mojih stavov in
odloeitev. To bi moral napraviti morda Ze ob prvi izvolitvi, vendar sem tedaj zmotno mislil da
predsedstvo predstavlja glas ljudstva.

Poskrbel bom, da bodo vsi projektiz mojim podpisom zakljueeni, da na naslednika ne bomo prena5ali
obremenitev za projekte, za katere sem odgovoren, pa Se niso zakljueeni (nabava avtomobilov za
JRS, Projekt proteus, plaeilo IZRK za nepladano leto 201 1). Seveda bomo morali najti modus vivendi
kar se tiae poslovanja JZS za naprej, saj bi odpoved projektom z izgovorom, da ne bodo konoani v
6asu mandata pomenila bistveno stagnacijo. Tudi bo treba doredi, koliko podpisane pogodbe lahko
tedejo v okviru podpisa in mimo zakona o prostovoljstvu.

Sedaj sem v delovni fazi pogovorov z Ministrstvom za kmetUstvo in okolje, kije dedi6 Zakona o varstvu
podzemnih jam, in v katerem pise da bo vse za izvajanje urejeno v enem letu po sprejetju, letos pa
obhajamo slavno desetletnico tega zakona, pa cel kup, predvsem za jamarje, pomembnih stvari Se ni
urejenih. Ker sem za ureditev obiska jam motiviral tako Ministrstuo za obrambo kot Ministrstvo za
notranje zadeve, ki nekako tudi po naravi problema soditia k zagotavljanju varnosti in zakonitosti, upam
da sem s tem postavil temelje za resitev teh stvari. Na Zalost menim, da so swari toliko sofisticirano
postavljene, da bi novi zastopnik zopet rabil dve ali Stiri leta, da bi stvari popruel na pravem koncu.

Se vedno imam v mislih sociolosko Studijo jamarske populacije, ki bi nekoliko pojasnila stanje duha
slovenskih jamarjev. Moje izkusnje kazejo, da so vedno bolj razpolozeni za prepir kot prijateljsko
debato. Na svojo Zalost vam priznam, da sem se tega tudijaz nalezel, sicer nikdar ne udarim prvi,
vedno pa udarec vrnem. Toje moje osnovno naeeb, ne ostani dolzan (tako v iinandnem kot
vedenjskem smislu), in to me je tudi pripravilo do tega, da zopet kandidiram.

Vmes so prisle Se druge swari, tako da svojo kandidaturo oddajam Sele sedaj, ampak moj notranji
vzgib ie, da delam kar mislim da je treba, pa ee mi kdo pomaga se naredi ved, Za svojim delom pa
stojim, kar sem Ze dokazal, in vcasih se spomnim na Jenka ,,Ne kar veleva mu zakon in stan, kar
zmore to moz je storiti dolzan".

Kerje mnenje tajnice, kar je treba upostevati, da je Se tudi po razpisanem roku das prijave, vabim vse
tiste, kateri bi mi iskreno pomagali urejati stvari na JZS v dobrobrt vseh jamarjev, da se Se pruavuo.
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