JAMARSKA ZVEZA SLOVENUE
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Z jamarstvom sem se pridel ukvarjati v letu 1988 v Jamarskem druStvu Gorenja vas.

lzpit za MlajSega jamarj-a sem opravil 13.6.1992 v Dru3tvu za raziskovanje jam Liubljana.
Jeseni leta '1993 smo v Skotji Lofi ustanovili Drustvo za raziskovanje podzemlja Sk. Loka. Bil
sem ustanovni in dolgoletni predsednik omenjenega druStva.
Leta 1998, 6. junija sem ponovno opravljal izpit za pridobitev naziva Mlajsi jamar. lzpit ki sem
ga opravil 2e leta 1992 ni veljal.
Z jamrsko re5evalno sluZbo sem se sre6al Ze leta 1996 in ponovno leta 1998. Takrat sem se
odlo6il, da bom naiprej utrdil jamarsko znanje in se potem prikljudil Solanju za jamarskega
reSevalca.
lzpit s katerim sem pridobil naziv Pripravnik JRS sem opravil 26.8.2000.
lzpit s katerim sem pridobil naziv Jamarski resevalec sem opravil 18. 11 .2000.
Januarja 2002 sem po dveh letih neoperative bil sprejet med operativne dlane JRS.
Leta 2002 v matidnem druitvu sestavimo resevalno enoto in podpisemo pogodbo o
sodelovanju med ob6insko enoto CZ in dru5tveno re5evalno enoto.
lzpit s katerim sem pridobil naziv Vodja resevalne ekipe sem opravil jeseni leta 2006.
Leta 2012 sem opravil izpit za lnStruktor JZS in lnstruktor JRS.
V letu 2012 sem prevzel vodenje RC JRS Kranj.
Leta 2011 sem se prvi6, kot kandidat za JRS in5truktorja, udeleZil Cave Rescue Training
CRT v Bolgar|i. Na CRT leta 2012 v Se2ani sem sodeloval kot pomo6nik vodji programa in
leta 2013 kot vodja in5truktorjev na CRT v Paklenici - Hrva5ka.
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Sodeloval sem na velikih vajah in usposabljanjih. Znanje in izkuSnje sem vztrajno nabiral in
utrjeval. Prisoten sem bil tudi pri drugi nesredi v Crnelskem breznu, poSkodba reievalca na
vaji v Kadni jami, re5evanje v Feranovi buZi in Majdevo brezno. Kot vodja reievalnega centra
sem uspe5no organiziral vaje in kondiciranja v steni in v jami in tudi zimska usposabljanja.
Zavedam se, da prevzemam odgovorno delo v organizaciji katero je Rajko postavil na trdne
temelje. Po svojih najboljSih mo6eh se bom trudil peljati JRS po zastavljeni poti . Z ljudmi, ki
sem jih Ze izbral za oZje vodstvo, se bomo hudili JRS pribliZati jamarjem, da bojo laZje in s
ponosom pristopili med jamarske reSevalce. Se vedjo pozornost bomo posvetili tehnidni
usposobljenosti in telesni pripravljenosti.

