
Pozdravljeni,

ved a1i manj me Le poznate, de ne po mojih aktiwostih po jamah, pa sigumo po resevalni akciji, ki

se je odvijaia v Polo5ki jami, ko sem se 5e kalila po jamah.

Ir4ojo jamsko kariero sem zadela 1. 3. 2005, ko me je JD SeZana sprejela med svoje d1ane. Ker sem

imela zelo dobrega uditelja in vedno vedjo strast do jamarstva, sem hitro napredovala v znanj u.

Ker se nisem zadovoljila s samo obdasnimi izleti z matidnim druStvom, sem se velikokrat pridruZila

razlidnim drustvom, tudi tujim jamarjem, pri raziskovanju podzemnega sveta, ki me je zadaral.

Aprila 2006 sem naredila izpit za PRIPRA\NIKA JAMAR, 2008 za JAMAR, 2009 sem naredila

izpit za JAMARSKI RESEVALEC PRIPRA\rNIK in leta 2011 JAMARSKI RESEVALEC. Sem

aktiven OpERAIIVNI JAMARSKI RESEVALEC v RC SEZANA. Opravila sem tedaj za naziv

BOLNIaAR, helikoptersko usposabljanje MODUL A, tedaj za VODJE INTERVENCIJ,

izobraZevanje CAVE RESCOUE INSTRUCTORS pod vodstvom francoskih instruktorjev. Letos pa

se bom udeleZila 3e TECAJAZAKOMUNIKACIJE.
Sodelovala sem na razlidnih aktivnostih v okviru dru3tva, kot so distilne akcij e, kopa5ke akcije pri

Sirjenju jam, raziskovalne akcije, jamarske odprave v Makedonijo, spanijo, italij anska j amarska

sredanja RADUNO.
Leta 2005 sem sodelovala pri VAJI JRS, kjer sem pomagala pri transportu materiala iz

lame iEHI z.
Sodelovala sem na distilni akciji v Italiji jame " BUSO DELLA RANA".
Z druStvom "GROTTA CONTINUA" Italija smo raziskovali jamo"FIRN" na italijanski strani

Kaninskega visokogorja injo raziskali do globine priblizno 730 m. v okviru drustva GROTTA

cONTINUA smo imeli razlidne jamarske akcije po Italiji. Ravno tako sem sodelovala na

ekspediciji z italijanskimi kolegi v Bosni, kot tudi v Toscani, kjer smo jamarili na I 006 m globine v
jami CHIMERA
Tudi na slovenski strani Kanina mi niso tuje jame, kot CRNELSKO BREZNO, CEHI2, BREZNO

POD ZI'NICO, SKALAzuEVO BREZNO, ObiSKAIA SEM tUdi RAZISKOVALNI TABOR
MIGOVEC in obiskala njegovo podzemlje.

Organizirala sem v okviru dru5tva JDS RAZISKOVALNI KAMP'KAMENMJAVIpf', n3e
poital mednarodni kamp, saj so se ga udeleZili jamarji iz Italije, Slovenije (razlidna druStva), Kube

in ceio New Mexica in v okvtu tega se je odvijal tudi VECER JAMSKE POEZIJE'

Moje vodilo "ISKRENOST, PREPROSTOST IN LJUBEZEN" bi Zelela kot dlan predsedstva

raziiriti med jamsko srenjo in s tem zmanjsati trenja, povedati medsebojna sodeiovanja in
prij ateljstvo, li so tako nujno potrebna v dana5njem dasu. Seveda brez sodelovanja vseh vas pa to ni

mogode. verjamem, da lahko kot dlan pripomorem k boljsemu delovanju, kjerkoli me boste

potrebovali.
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