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Kandidatura za volilni obEni zbor JZS 2018
Podatki o kandidatu

lme in priimek: Miha Staut

Druitvo: Jamarski klub Zeleznidar

E-mail naslov: rnihastaut@vahgo.co.uk

Telefonska 5t.: A41 733 794

Funkcij a za katero kandidirate: Vodja varnostno tehnidne sluibe

Program dela (neobvezno):
Pravi razlogzarudi katerega se prijavljam na mesto vodje tehnidne sluZbe pa je
delovno mesto razvijilca, preizku5evalca opreme in in5truktorja varnega dela na vi5ini
pri podjetju Anthron d.o.o., ki ga opravljam od oktobra leta 2010. Menim, da sem v
okviru te sluZbe poleg pridobitve obseZnejie baze tehnidnegamranja in spoznanj z
ewopskimi in nacionalnimi pravnimi dolodili s podrodja osebne varovalne opreme pri
Sportu in pri delu na vi5ini, osvojil tudi precej teoretidnega in praktidnega znanja s
podrodj a preizku5anj a opreme in izabr aievanj a kadrov.

S to popotnico menim, da sem za podrodje delovanja zakateregakandidiram primeren
kandidat.

Ja ma rski iivljenjepis {neobvezno} :

Vedji del svoje mladosti sem se dokaj intenzivno in na visoki ravni ukvarjal z
jadranjem. V obdobju prehoda na univerzitetno iznbraievanje in v dasu njegovega
trajanja, mi obveznosti tega niso ved dovoljevale. Praznino, ki je zazevala sem Zelel

zapolniti znedimkar 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 podrodjem
krasoslovja, ki je bil moja Studijska usmeritev, spoznam 5e na drug nadin. Leta2002
sem se pridruZil Jamarskemu klubu Leleaii,ar in v njem ostal aktiven do danes.

Tedaj zamlajiegajamarja sem opravil leta2003. 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 leta2004 sem se tudi dokaj
redno udeleZeval domadih in mednarodnih jamarskih odprav v razlidnaobmodja lCrna
Gora, llrava5ka, Albanija, Makedonija, Francija in Brazilija). Svoje jamarsko tehnidno
znanle sem izpopolnjeval na razlidnih tedajih, konferencah, zboih, sejmih in tekmah.

Od leta 2010 sem aktivni dlan jamarske reSevalne sluZbe, od leta 2011 pa njen
operativni (:lan. Z letom 2012 sem postal vodja re5evalnega centra SeZana. Leb2A70
sem pridobil izpit za osnovno delo na ladji. V letu 201 I sem v okviru JRS opravil izpit
zavoinjo s helikopterjem (modul A), izpit za bolnidarja pri RK Slovenija v letu 2013
pa sem se udeleZil 5e tedaja zavodje intervencij ter tedaja zamednarodne intervencije.
Ob tem imam opravljena izpita(e zal,Il in III nivo industrijskih vrvnih.tehnik
zdrutenia IRATA.
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V kolikor bom izvoljcn bom v wojem mand*tu stemel k izpopolnitvi dokumentacije s
podrodja ewopske in ncciortolne pravne ureditve varnega jamarstva in varae jamarske
opreme. To okga pridobitev in urditev potrebnih dokumentov (rclevautnih
evrrykih dfuEktiv in standardov s podroEja osebne varovalce opreme in slovenskih
zakonov), iqpsljavo fficbnih preizkusov rdnosti nove in rabljene.ianrmske opreme
ter vsledno izdelavo pors{il in potrebno svetovanje s podr,o0ja tebniks na zvemi in
klubski ravni.

t

lzpolnjeni obrazec poltjite do 1. 3. 2018 na ntslov: Jamarska rveza Slovenije, Lepi pot 5, 1000
Ljubljana.
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