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Kandidatura za volilni občni zbor JZS 2018
Podatki o kandidatu

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

Jure Tičar
Jamarski klub Brežice
jure.ticar@gmail.com
040-170-694

Funkcija za katero kandidirate:

Vodja Službe za varstvo jam pri JZS

Jamarski življenjepis (neobvezno):
Z jamarstvom sem pričel leta 2007 z včlanitvijo v Klub jamarjev Kostanjevica na Krki. Leta
2008 sem opravil izpit za Jamarskega pripravnika in pridobil potrdilo USJD. Leta 2013 sem
pridobil certifikat ECRA za reševanje in nadzor v adrenalinskih parkih. Leta 2014 sem opravil
izobraževanje za naziv Jamar. V letu 2015 sem uspešno opravil izobraževanje Proteus in
pridobil status Jamarski reševalec pripravnik. Leta 2017 sem pridobil status Jamarski
reševalec ter Inštruktor jamarstva. V letu 2018 sem postal namestnik vodje RC JRS Novo
mesto, v okviru katerega delujem tudi kot operativni reševalec.
Od leta 2008 sem kot član Jamarskega kluba Brežice tudi tajnik društva, inštruktor ter
pobudnik in vodja številnih jamarskih raziskovalnih akcij (na območju Posavja, štirih odprav
na območje Zverinjačkih rup (Črna Gora), Triglavskih podov ipd.). V Kataster jam JZS sem
oddal že preko 400 zapisnikov.
Aktivnosti povezane z jamarstvom izvajam tudi profesionalno, saj pripravljam doktorsko
disertacijo s področja onesnaženosti jam v Sloveniji, obenem pa raziskovalne aktivnosti
povezane z jamami usmerjam na različna področja delovanja Geografskega inštituta Antona
Melika ZRC SAZU, kjer sem zaposlen od leta 2015. Vzpostavljam in krepim povezave z
organizacijami in posamezniki, ki se ukvarjajo z jamami tako doma kot tudi v tujini. Sem avtor
številnih člankov in prispevkov v domači in tuji poljudni, strokovni in znanstveni literaturi. Na
temo raziskav povezanih z jamarstvom sem izvedel več predavanj doma in v tujini. Sodelujem
v uredniškem odboru revije Jamar.
Od leta 2013 sem član predsedstva Jamarske zveze Slovenije, v okviru katere delujem kot
vodja Službe za varstvo jam pri JZS.

Jamarska zveza Slovenije, Lepi pot 6, 1000 Ljubljana; www.jamarska-zveza.si, info@jamarska-zveza.si

JAMARSKA ZVEZA SLOVENIJE
Lepi pot 6
1000 Ljubljana
www.jamarska-zveza.si

Program dela (neobvezno):
Moje vodilo pri delovanju v okviru Službe za varstvo jam je skrb za jame z vidika
preprečevanja onesnaževanja ter sanacije preteklih okoljskih bremen in varovanja jamskega
okolja in inventarja. Zaradi kompleksnosti problematike se osredotočam na različne vidike kot
so: informiranje javnosti, spremljanja čistilnih akcij, povezovanja z različnimi deležniki, prijave
na inšpektoratu za okolje in prostor.
V prihodnjem delovanju se bom poleg običajnih nalog osredotočil na tri pomembna področja
urejanja problematike onesnaženih jam in sicer:
1) Analiza stanja onesnaženosti jam v Sloveniji ter prioritete sanacije
2) Zakonodajna ureditev, ki zadeva področje podzemnih jam
3) Pridobivanje EU projektov s področja varovanja podzemnih jam
Obenem ostajam odprt za pozive društev in posameznikov, ki bodo pripomogli k boljšemu
stanju na področju varstva podzemnih jam.

žig

(podpis kandidata)

(podpis predsednika društva)

Izpolnjeni obrazec pošljite do 2. 3. 2018 na naslov: Jamarska zveza Slovenije, Lepi pot 6, 1000
Ljubljana
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