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Funkcija za katero kandidirate:

Vodja varnostno tehnične službe

Jamarski življenjepis (neobvezno):
Večji del svoje mladosti sem se dokaj intenzivno in na visoki ravni ukvarjal z
jadranjem. V obdobju prehoda na univerzitetno izobraževanje in v času njegovega
trajanja, mi obveznosti tega niso več dovoljevale. Praznino, ki je zazevala sem želel
zapolniti z nečim kar bi me izpolnjevalo. Jamarska dejavnost in kras nasploh sta me
privlačila že prej, v času študija pa je bil to odličen način, da se s področjem
krasoslovja, ki je bil moja študijska usmeritev, spoznam še na drug način. Leta 2002
sem se pridružil Jamarskemu klubu Železničar in v njem ostal aktiven do danes.
Tečaj za mlajšega jamarja sem opravil leta 2003. V letih, ki so sledila sem se kmalu
vključil v tehnično zahtevnejše raziskovalne klubske in medklubske napore. Kasneje
tudi kot pobudnik in vodilni člen. Od leta 2004 sem se tudi dokaj redno udeleževal
domačih in mednarodnih jamarskih odprav v različna območja (Črna Gora, Hravaška,
Albanija, Makedonija, Francija, Brazilija in ZDA). Svoje jamarsko tehnično znanje
sem izpopolnjeval na različnih tečajih, konferencah, zborih, sejmih in tekmah.
Od leta 2010 sem aktivni član jamarske reševalne službe, od leta 2011 pa njen
operativni član. Z letom 2012 sem postal vodja reševalnega centra Sežana in ostal na
tem mestu 3 leta. Leta 2013 sem opravil izpit za inštruktorja jamarstva pri Jamarki
zvezi Slovenije in ostal aktiven do danes. V letu 2011 sem v okviru JRS prvič opravil
izpit za vožnjo s helikopterjem (modul A), ki ga redno obnavljam, izpit za bolničarja
pri RK Slovenija v letu 2013 pa sem se udeležil še tečaja za vodje intervencij ter tečaja
za mednarodne intervencije. Ob tem imam opravljena izpita še za I, II in III nivo
industrijskih vrvnih tehnik združenja IRATA. Bolj ali manj redno se tudi udeležujem
tekem in izpopolnjevanj s področja industrijskih vrvnih tehnik in tehničnega reševanja
kot sta Petzl RopeTrip, Singing Rock Steel in Rope Rescue Rally.
Program dela (neobvezno):
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Pravi razlog zaradi katerega se prijavljam na mesto vodje tehnične službe pa je
delovno mesto razvijalca in preizkuševalca opreme za varno delo na višini pri podjetju
Anthron d.o.o., ki ga opravljam od oktobra leta 2010. Menim, da sem v okviru te
službe poleg pridobitve obsežnejše baze tehničnega znanja in spoznanj z evropskimi in
nacionalnimi pravnimi določili s področja osebne varovalne opreme pri športu in pri
delu na višini, osvojil tudi precej teoretičnega in praktičnega znanja s področja
preizkušanja opreme in izobraževanja kadrov.
S to popotnico menim, da sem za področje delovanja za katerega kandidiram primeren
kandidat.
V kolikor bom izvoljen bom v svojem mandatu stremel k izpopolnitvi dokumentacije s
področja evropske in nacionalne pravne ureditve varnega jamarstva in varne jamarske
opreme. Sodeloval bom z ostalimi službami JZS kot sta JRS in IS pri razvoju tehnik
ter izdelavi in dopolnjevanju tehnične literature. Poleg siceršnjih prizadevanj v smeri
preizkušanja opreme in objav ugotovitev v obliki poročil pa bom tudi še naprej na
razpolago za morebitne pobude za preizkušanje opreme ter svetovanje na zvezni in
klubski ravni.
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Izpolnjeni obrazec pošljite do 1. 3. 2022 na naslov: Jamarska zveza Slovenije, Lepi pot 6, 1000
Ljubljana.
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