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Kandidatura za volilni občni zbor JZS 2022 
 
Podatki o kandidatu 

Ime in priimek: Maks Merela 

Društvo: Društvo za raziskovanje jam Simon Robič Domžale 

E-mail naslov: maks.merela@gmail.com 

Telefonska št.: 041-844-322 
 

Funkcija za katero kandidirate: Član predsedstva 

 

Jamarski življenjepis (neobvezno): 
Maks Merela sem se z jamarstvom prvič srečal okrog 1992 v Društvu za raziskovanje jam Simon 
Robič Domžale. Pred letom 2007 sem bil tajnik, od tedaj dalje pa je tudi podpredsednik Društva 
za raziskovanje jam Simon Robič Domžale. Za uspešno delo v jamarskem društvu sem tudi prejel 
bronasti znak CZ. V okviru jamarskega delovanja v društvu sem sodeloval pri izvedbi projektov 
Mali rak, ki ga sofinancira Ministrstvo za šolstvo in šport, kjer sem kot skrbnik pogodbe bedel nad 
projekti, ki so bili uspešno izvedeni. 
Leta 1996 sem pri Jamarski reševalni službi Slovenije opravil izpit za jamarskega reševalca in od 
tedaj neprekinjeno delujem kot operativni jamarski reševalec. Tekom svojega delovanja v JRS sem 
se aktivno udeležil vseh intervencij na katere je bil pozvan, veliko intervencij je bilo uspešno 
zaključenih tudi pod mojim vodstvom. S svojim delovanjem sem pridobil zaupanje kolegov 
reševalcev in leta 2003 postal vodja reševalnega centra RC JRS Ljubljana. Leta 2010 sem postal 
Vodja operative Jamarske reševalne službe in v dveh letih delovanja veliko pripomogel k 
splošnemu ugledu JRS ter aktivno sodeloval pri reševanju mnogih težav s katerimi se je JRS 
srečevala v preteklosti. Od 
V okviru JRS in URSZR sem aktiven na mednarodnem področju reševanja iz jam, kot inštruktor 

sodelujem na mednarodnega usposabljanja reševanja iz jam - Cave rescue training pod okriljem 

organizacije DPPI in se udeležujem usposabljanj EU CZ. Velik dosežek je uspešna izvedba 

evropskega projekta EU Proteus v okviru Evropske komisije: European Commission; 

Directorate-General Humanitarian Aid And Civil Protection – Echo. Pod mojim vodstvom se je 

izpeljal projekt CaveSAR – ustanovitev in financiranje mednarodne enote v znesku 370.000 EUR 

evropskih sredstev. V letu 2019 sem bil koordinator projekta ESA Caves in snemanja JRS 

reševanja za National Geographic. 

V letih jamarskega delovanja sem pridobil naslednje nazive: jamar, jamarski reševalec, vodja 

reševalne skupine, vodja intervencije, miner, inštruktor JRS. Za uspešno delo na področju zaščite 

in reševanja sem prejel tudi zlati znak CZ. Član predsedstva JZS sem od leta 2012. 

 

Program dela (neobvezno): 
S svojim delovanjem si bom kot član predsedstva JZS prizadeval, za aktivnejše udejstvovanje JZS 
na razpisih in pridobivanju nacionalnih in mednarodnih raziskovalno razvojnih projektih.  

 

 

    

žig (podpis kandidata)  (podpisa predsednika društva) 

 


