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Kandidatura za volilni občni zbor JZS 2020
Podatki o kandidatu

Ime in priimek:
Društvo:
E-mail naslov:
Telefonska št.:

Marko Erker
JD Logatec
marko.erker@gmail.com
+386 51344 416

Funkcija za katero kandidirate:

vodja Katastra jam_______________________________

Jamarski življenjepis (neobvezno):______________________________________________
Jamarim od leta 1994, ko sem v OŠ obiskoval jamarski krožek. Leta 1998 sem opravil izpit za
naziv Mlajši jamar. Od leta 2017 sem inštruktor JRS, od 2019 pa inštruktor jamarstva. Od leta
2011 sem operativni reševalec JRS, od 2012 član vodstva JRS in član nadzornega odbora
ECRA-e.

Sodeloval sem pri društvenem raziskovanju več 10 jam v okolici Logatca in drugod po
Sloveniji. Do zdaj je katastrsko številko dobilo 40 jam, ki sem jih registriral. Zadnja leta sem
sodeloval tudi na meddruštvenih in mednarodnih raziskavah doma in v tujini. Večkrat sem se
udeležil tudi (med)društvenih čistilnih akcij jam in okolja.
Leta 2005 sem se pridružil ekipi Katastra JZS in v njej kot pomočnik vodje ostal do leta 2012. V
preteklih treh mandatih (2014-2019) sem bil vodja Katastra JZS. Poleg rednega dela od vsega
začetka skrbim za računalniško podporo obdelave podatkov Katastra. Dodal sem nove
predloge zapisnikov in prenovil eno staro ter izpeljal nekaj projektov. Kasneje sem se nekoliko
posvetil povezavi zemljevidov, ki so na voljo za področje Slovenije, v jamarjem uporabno
aplikacijo. Pretekla leta je močno zaznamoval razvoj nove platforme za vodenje katastra in
prenos obstoječih vsebin vanjo. Ta je članom JZS na voljo že skoraj dve leti, vsebine pa stalno
dopolnjujem.

Program dela (neobvezno):___________________________________________________
Delo v Katastru je že dobro utečena večletna praksa. Prioritetne naloge bi ostale sprejem in
obdelava zapisnikov z namenom vpisa v bazo jam, urejanje map z zapisniki, izmenjava
zapisnikov z IZRK in omogočanje dostopa do gradiva članom JZS in morebitnim upravičenim
tretjim osebam. Prizadeval si bom speljati digitalizacijo obstoječih zapisnikov.

Pri oddaji zapisnikov oz. njihovi obdelavi ne predvidevam večjih sprememb. Z ekipo si bomo
še naprej in še bolj prizadevali za višanje kakovosti oddanega gradiva Dostop do gradiva
katastra mora ostati vsaj na nivoju, na katerem je bil doslej. Na voljo tudi že tehnični zapisniki
jam, za katere so bili ti oddani. Izmenjava z Inštitutom je doslej potekala redno vsake pol leta
in ob nespremenjenih pogojih na IZRK bo to še naprej ostalo enako.
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