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Kandidatura za mesto vodje Katastra JZS

Nekaj o meni I

Jamarim od leta 1994, ko sem v OS obiskoval jamarski kro:ek. Leta 1998 sem opravil izpit
za naziv Mlaj5i jamar. Leta 2010 sem opravil izpit za Pripravnika JRS in 2Q11 za Re6evalca.
lstega leta sem se udeleZil tedaja jamarskega reSevanja CRT v Bolgariji, v letih 2012 in 2013
pa sem na CRT-jih v Sloveniji in na Hrva6kem sodeloval kot en od asistentov in5truktorjev. V
20'll sem bil sprejet v operativno enoto JRS, v kateri sem 5e danes. V letu 2012 sem se
pridru2il vodstvu JRS kot predstavnik za stike JRS s tujino. V tej funkciji sem tudi preuzel
vlogo v nadzornem odboru ECRA-e, ko je bila la lela 2012 kondno ustanovljena.

V drustvo sem prisel v dasu raziskav Ka6ne jame in Velike ledene jame v Paradani, v letih
svojega jamarskega udejstvovanja pa sem sodeloval tudi pri raziskovanju Borisovega
dihalnika, Ga5pinove, Loga5ke in Vranje jame, Vetrovne jame pri La5ki kukavi in ved 10

drugih jam v okolici Logatca. Do zdaj je katastrsko Stevilko dobilo 17 jam, ki sem jih
registriral, 6aka pa jih jo 5e 7. Zadnja leta sem sodeloval tudi na meddruStvenih in
mednarodnih raziskavah doma in v tujini - v Breznu pod Zi6nico, Ferranovi bu2i,
Habedkovem breznu, Ledeni jami pri planini Visevnik, Skalarjevem breznu, Zirovcovi jami,

Kiti Ga6e5ini, Lukini jami in drugih. Vedkrat sem se udeleZil tudi (med)dru5tvenih distilnih
akcij jam in okolja.

Leta 2005 sem se pridru2il ekipi Katastra JZS in v njej kot pomodnik vodje ostal do leta 2012.
V tem dasu sem poleg rednega dela skrbel za radunalni5ko podporo obdelave podatkov
Katastra. Leta 2011 sem zasnoval in izvedel koncept nadgradnje nove spletne strani JZS za
uporabo Katastra, v 2012 pa sem sodeloval tudi pri prenosu vsebin JRS s stare spletne
strani na novo.

Program dela v Katastru

Delo v Katastru je 2e dobro ute6ena ve6letna praksa. Prioritetne naloge bi ostale sprejem in

obdelava zapisnikov z namenom vpisa v bazo jam, urejanje map z zapisniki, izmenjava
zapisnikov z IZRK in omogodanje dostopa do gradiva dlanom JZS in morebitnim upravidenim
tretiim osebam.

Pri oddaji zapisnikov oz. njihovi obdelavi ne predvidevam vedjih sprememb. Tudi dostop do
gradiva katastra mora ostati vsaj na nivoju, na katerem je bil v dasu mojega rednega
udejstvovanja v Katastru. lzmenjava z lnstitutom je doslej potekala redno vsake pol leta in ob
nespremenjenih pogojih na IZRK bi tudi to ostalo enako.

Pretiravanja glede avtorskih pravic se v zadnjem letu nisem udeleZeval, prav tako iz te muhe
ne nameravam delati slona. Pri oddaji zapisnikov v Kataster naj velja Pravilnik Katastra, kako
pa se poskrbi za za5dito dokumentov proti izrabi tretjih oseb, je stvar odloditve Sveta
Katastra oz. Predsedstva JZS, ki mora seveda delovati v smeri zasdite zapisnikarjev,
zapisnikov in podatkov na njih.
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