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Vedji del svoje mladosti sem se dokaj intenzivno in na visoki ravni ukvarj al z jadranlem. V obdobju
prehoda na univerzitetno izobraLevanje in v dasu njegovega trajmja, mi obveznosti tega niso ved
dovoljevale" Praznino, ki je zazevala sem Zelel zapolniti z nedim kar bi me izpolnjevalo. Jamarska
dejavnost in kras nasploh sta me privladila Ze prej, v dasu Studija pa je bil to odliden nadin, da se s
podrodiem krasoslovja, ki je bil moja Studijska usmeritev, spoznam 5e na drug nadin. Leta 2002 sem
se pridruZil Jamarskemu klubu Zeleznidar in v njem ostal aktiven do danes.

Tetaj za mlaj5ega jamarja sem opravil leta 2003. V letih, ki so sledila sem se kmalu vkljudil v
tehnidno zahtevnej5e raziskovalne klubske in medklubske napore Jamarskega. Kasneje tudi kot
pobudnik in vodilni dlen. Od leta 2004 sem se tudi dokaj redno udeleZeval domadih in mednarodnih
j amarskih odprav v razlidna obmodja (drna Gora, Hrava5ka, Albanija, Makedonija, Francij a in
Brazilija). Svoje jamarsko tehnidno znanje sem izpopolnjeval tudi na sredanju tehnidnega zbora v
Costacciaru (7. 5.201I,Italija), kjer smo razpravlj ali o dinamidnih obremenitvah osebne varovalne
opreme v j amarstvu in alpinizmu, na sredanju ewopskih re5evalnih sluZb v Paklenici (15. do 18. 9.
2011), za izobraievanjt DPPI CRT (15. do 23. 9.2012) in na tedaju francoske jamarske re5evalne
sluZbe v Paklenici (15. do 20. 9.2013). Od leta 2010 sem aktivni dlan jamarske re5evalne sluZbe, od
leta 2011 pa njen operativnt dlan. Z letom 2012 sem postal vodja re5evalnega centra SeZana. Leta
2010 sem pridobil izpit za osnovno delo na ladji. V letu 2011 sem v okviru JRS opravil izpit za
voZnjo s helikopterjem (modul A), izpit za bolnidarja pri RK Slovenija v letu 2013 pa sem se
udeleZil 5e tedala za vodje intervencij ter tedaja za mednarodne intervencije. Ob tem imam
opravlj ena izpita 5e za I in II nivo industrijskih vrvnih tehnik zdruZenja IRATA.
Pravi razlog zaradi \aterega se prijavlj am na mesto vodje tehnidne sluZbe pa je delovno mesto
razvijalca, preizku3evalca opreme in inltruktorja varnega dela na vi5ini pri podjetju Anthron d.o.o.,
ki sem ga sprejel oktobra leta 2010. Menim, da sem v okviru te sluZbe poleg pridobitve obseZnejSe
baze tehnidnega znanja in spoznanj z evropskimi in nacionalnimi pravnimi dolodili s podrodja
osebne varovalne opreme pri Spofiu in pri delu na vi5ini, osvojil tudi precej teoretidnega in
praktidnega znanja s podrodja preizku5anja oprem e in izobraLevanja kadrov.
S

to popotnico menim, da sem za podrodje delovanja za katerega kandidiram primeren kandidat.

V kolikor bom izvoljen bom v svojem mandatu stremel k izpopolnitvi dokumentacije s podrodja
evropske in nacionalne pravne ureditve vamega jamarstva in varne jamarske opreme. To obsega
pridobitev in ureditev potrebnih dokumentov (relevantnih evropskih direktiv in standardov s
podrodja osebne varovalne opreme in slovenskih zakonov), izpeljavo potrebnih preizkusov trdnosti
nove in rabljene jamarske opreme ter vsledno izdelavo porodil in potrebno svetovanje s podrodja
tehnike na zvezni in klubski ravni.

