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Zadeva: Kandidatura za predsednika Jamarske zveze Slovenije
Spodaj podpisani Matej Mihailovski, rojen v Ljubliani, 28.6.1978, kandidiram za predsednika
Jamarske zveze Slovenije, na volitvah za vodstvo JZS, ki bo v (ranju, 16.3.2014.
veE kot dvajsetletne izkusnje na podroaju raziskovanja jam, jamskega potapljanja,
predsedovanja
tiletnega
Jamarskemu klubu Zelezniiar in dvoletnega mandata podpredsednika
lamarske zveze Slovenije, opravlienega izpita za jamarja reievalca in veE kpt lo-letnega ilanstva v
enoti tehniinih potapljaEev pri URszB sem se po daliSefn premisleku odloill za kandidaturo, kljub

clede na moje

temu, da vem, da me v primpru hvolilve iaka leikq !n zaplet€na sltuacllq, kije reTultat
veiletneta neustrernega dela Jamarske zveze slovente. v ?adnji sestavi predsedstva lamarske
zveze, katerega alan sem bil tudi sam kot podpredsednik zqraCi skoraj niielne komunikacije med
predsednikom lamarske zveze in ostalimi alani predg€dstya nismo Hspeli naredrti veaiih korakov za
dobrobit iamarstva v Sloveniji.
Pgsledica zgorqj opisqne situ$iie ie moja odlotitev ra kandidaturo, Zauzemal se bom predvsem za
transparentno delovanje zveze. Najpomembnej5a neloga novega vodswa Jamarske zveze bo

predvsem povrniti nekdanji ugled Jamarske zveze in ie pqnelrlbnejse bofridoblvanie zaupanja
strani ilanov zveze, saj ie le-to v zadnjem Easu Dgano {faflo.

s

Zavzemal se bom za boljSo komunikacijo na relac'rji druitvo

- zveza. Glede na to, da ie Jamarska
druitev in namenjena pomoEi pri raziskovaniu, dokumentiranju jam,
izobraievanju, resevanju in na sploSno pomoii pri organiziranem jamarstvu bi bilo pravilno, da se
tudi sama druitva bolj aktivno vkliutijo v samo delovanie zveze. v preteklem obdobiu se ie
pokazala tudi potreba po podpori vetjim raziskovalnim projektom, ki iih bo zveza glede na
finanano stanje tudi podpirala.
zveza Slovenije zveza

Pomemben vir financiranja .lamarske zveze Sloveni.,e bodo v prihodnosti vsekakor razliini

naravovarstveni, raziskovalni, Sportni in ostali projekti. Zato se bo potrebno ie v naprej pripraviti in

pridobiti ustrezen kader, ki bo lahko izpolnjeval zahtevane naloge in s tem pripomogel k boljsemu
finanEnemu staniu Jamarske zveze Slovenije in razvolu jamarstva.
Glede na velike doseike pri raziskovanju v zadnjih letih bi bilo smotrno zaaeti s pridobivanjem in

pripravo potrebne dokumentacije za sprejetie jamarjev v okrilje Olimp'rjskega komiteja in
pridobivanje statusa Sportnika za najuspeSn€j5e jamarje.
Na zaietku mandata bom vzpostavil nekakino zaEetno stanie in preveril, v kaKnem staniu so

odnosi lamarske zveze Slovenije do Ministrswa za kmetijstvo in okolje, Agencije za okolje,

Ministrstva

za obrambo in ostalih

driavhih institucii s katerimi zveza sodeluie.

Po opravljenem pregledu se bom ravzel za izboljianje delovanja Katastra jam, saj ie le-ta eden od

stebrov delovania Jamarske zveze in kot tak tudi izjemno pomembna institucija tudi v svetovnem
merilu, ki si vsekakor zasluii vefio pozornost in spostovanje. Potrebna bo seveda tudi pravnoformalna ureditev katastra, ki pa bo zopet zahtevala sodelovanje druitev in njihovih Elanov,
aworjev shranienega gradiva.
Potrebno bo urediti in bolje organizirati in opremiti spletno stran Jamarske zveze slovenije,
Raziskovanje tujih jamarjev bo potrebno urediti na natin, ki bo tuje jamarje vzpodbujal k

sodelovanju

z

domaaimi jamarji in seveda ureditev izmenjave podatkov o raziskavah tujih jamarjev

v Sloveniii. Nikakor pa do tujcev ne smemo imeti negativnega odnosa, saj tudi slovenski jamarii
pogosto zahajamo v tuje jame in se tam veselimo novih odkritij,

jamarskimi in drugimi organizacijami, kise
ukvarjajo z lamarswom in niso Elanicc nase zyeze. Jamarska zveza slovenUe lahko postape zares
moana in verodostojna organizaciia le z odpiranjem navzven in promociio Jamarstva kot resne

za pomembno nalggo Steiem tudi navBzovanie

z

raziskovalne dejavnosti.
V okviru izobraievalne sluibe bo potrebno nadgraditi katalote znanj in potrebne osebne in skupne
jamarske opreme, ki se uporablja na teEajih in pri raziskovanju iam. Potrebna bo tudi seznanitev
vseh licenciranih initruktoriev s katalogi, ki pa Sodo seveda morali upostevati tam doloiena
pravila, Cilj katalogov bo poenotenje natina uEenja in s tem prispevati k varnosti in uainkovitosti

izobraievanja. Poleg dosedanjega naaina izobraievanja bo potrebno nameniti v€t pozornosti
varstvu jam, poznavanju in nastanku jam, flori in favni jamskega okolja, poznavanju kartografije in
izdelavi nairtov ter sorodnih podroiij, Za uspeino in pravno podprto raziskovanie jam bo treba
kandidate na teiajih bolj seznaniti s pravicami in dolinostmi, ki nam jih nalaga zakon o varstvu
podzemnih jam.
Pri sluibi za varstuo jam bi moral novi vodja ugotoviti kaksne so moinosti za pridobitev

naravovarstvenih p.oiektov in pridobivanje sredstev za 6i5ienje jam. Pridobljena sredstva bi lahko
porabili za ozavelEanie javnosti o pomembnosti ohranianja podzemlja kar se da neokrnjenega in
niegov pomen za iisto pitno vodo na klaikih tleh. Glede na to, da se je pri dosedaniem

izobraievanju premalo poudarjalo pravilni naiin obiskovanja jam bi bilo organiziranje uinih

delavnic za jamarje zelo primemo. Zavedati se moramo, da smo raziskovalci jam dolini uposteyati

pravila o varswu jam saj jame niso Sportni poligoni, kjer se lahko iziMjamo.

lamarska reievalna sluiba je bila v zadnjih letih edina sluiba v okviru JZS, ki si zasluii pohvalo za
svoje delovanje. Kljub vsemu pa tudi tam potrebno vloiiti nekaj dodatnega truda v smislu
pridobivanja ie dovolj izkuienega kadra, ki ga ie v Sloveniji dovolj, le motivirati ga je treba na pravi

natin.
Ob koncu naj povzamem zgornje pisanje. zavzemal se bom za razvoj in predvsem kvaliteto

delovanie Jamarske zveze Slovenije in njenih organov znotraj zveze ih navzven. Predvs€m Bre za
povezovanje s tujimi ortanizaciiami in posamezniki, s pomoEjo katerih lahko dvignemo ramarsko
zvezo na viSji nivo strokovnosti.

V tiubllani, 27.2.e014

