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Kandidatura za volilni občni zbor JZS 2018 
 
Podatki o kandidatu 

Ime in priimek: Marko Zakrajšek 
Društvo: Društvo za raziskovanje podzemlja Škofja Loka 
E-mail naslov: marko@zakrajsek.org 
Telefonska št.: +386 41 810 090 
 
Funkcija za katero kandidirate: Podpredsednik 
 
Jamarski življenjepis (neobvezno): 

Z jamarstvom se ukvarjam že več kot 25 let. V letu 1998 sem pri JZS opravil izpit za naziv 
Mlajši jamar, čez dve leti, leta 2000 pa je z izpitom Jamarski reševalec pripravnik vstopil v 
vrste Jamarske reševalne službe. Vseskozi sem se izobraževal in tako sem skozi leta pridobil 
nazive: bolničar, miner, vodja reševalne ekipe, vodja intervencije ter inštruktor jamarske 
reševalne. Kot inštruktor sem se udeležil več mednarodnih izobraževanj jamarskih reševalcev. 
Aktiven sem tudi na področju mednarodnih vaj in usposabljanj CZ. Zadnjih pet let pa 
opravljam funkcijo vodje operative pri JRS, ter zadnji dve leti delujem kot zaupnik znotraj JRS 
ter CZ Gorenjske. Zelo dejaven sem tudi na področju izobraževalne službe pri JZS. To je 
področje, kjer se gradijo kadri JZS ter JRS. V tej službi sem pridobil naziv Inštruktor JZS, ter 
štiri leta nastopal v vlogi vodje izobraževalne službe JZS. Trenutno, znotraj JZS, opravljam 
funkcijo podpredsednika JZS. Med potekom dveletnega EU projekta sem bil zaradi svojih 
izkušenj in mnogih znanj eden glavnih članov delovne ekipe. 

 
Program dela (neobvezno): 

- Nadgraditi dostopnost ter prosojnost podatkov 
- Povečati obseg znanja IS 
- Knjižnico JZS odpreti  širši javnosti 
- Izboljšati prepoznavnost JZS in njenih služb v mednarodnih vodah 
- V JZS vpeljati EU projekte 
- JZS usmeriti v EU in ne samo na Balkan 
- Vpeljati mehanizme potrebne za usklajeno delovanje članic zveze v skladu z zakoni in 

direktivami države 

 

 

    
žig (podpis kandidata)  (podpisa predsednika društva) 

 

 

 

Izpolnjeni obrazec pošljite do 2. 3. 2018 na naslov: Jamarska zveza Slovenije, Lepi pot 6, 1000 
Ljubljana 


