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Jamarski Zivlieniepis (neobvezno):
Maks Merela sem se z jamarstvom prvid sreial okrog 1992 v Dru5tvu za raziskovanje jam Simon Robid

DomZale. Pred letom 2007 sem bil tajnlk, od tedaj dalje pa je tudi podpredsednik Dru5tva za

raziskovanje jam Simon Robid Domiale. Za uspeSno delo v jamarskem dru5tvu sem tudl prejel bronasti

znakCZ. V okviru jamarskega delovanja v druStvu sem sodeloval pri izvedbi projektov Mali rak, ki ga

sofinancira Ministrstvo za Solstvo in 5port, kjer sem kot skrbnik pogodbe bedel nad projekti, ki so bili

uspe5no izvedeni.
Leta 1996 sem pri Jamarski reSevalni sluZbi Slovenije opravil izpilza jamarskega reSevalca in od tedaj

neprekinjeno delujem kot operativni jamarski reSevalec. Tekom svojega delovanja vJRS sem se aktivno

udeleZil vseh intervencij na katere je bil pozvan, veliko intervencij je bilo uspe5no zakljudenih tudl pod

mojlm vodstvom. S svojim delovanjem sem pridobil zaupanje kolegov reSevalcev in leta 2003 postal

vodja reSevalnega centra RC JRS Ljubljana. Leta 2010 sem postal Vodja operative Jamarske reievalne
sluZbe in v dveh letih delovanja veliko pripomogel k splo5nemu ugledu JRS ter aktivno sodeloval pri

reSevanju mnogih teiav s katerimi se je JRS sredevala v preteklosti.
V okviru JRS in URSZR sem aktiven na mednarodnem podrodju re5evanja iz jam, kot inStruktor

sodelujem na mednarodnega usposabljanja reSevanja iz 1am - Cove rescue training pod okriljem

organizacije DPPI in se udeleZujem usposabljanj EU CZ. Vellk doseZek je uspeina izvedba evropskega

projekta EU Proteus v okviru Evropske komisije: European Commission; Directorate-General

Humanitarian Aid And Civil Protection - Echo.

V letih jamarskega delovanja sem pridobil naslednje nazive: jamar, jamarski re5evalec, vodja reievalne

skupine, vodja intervencije, miner, in5truktorJRS. Za uspe5no delo na podrodju za5dite in reSevanja sem

prejel tudi zlati znak CZ. Clan predsedstva JZS sem od leta 2012.

S svojim delovanjem si bom kot ilan predsedstva JZS prizadeval, za aktivnejSe udejstvovanje JZS na

razpisih in pridobivanju nacionalnih in mednarodnih raziskovalno razvojnih projektih.


