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Kandidatura za volilni občni zbor JZS 2018 
 
Podatki o kandidatu 

Ime in priimek: Jure Tičar 

Društvo: Jamarski klub Brežice 

E-mail naslov: jure.ticar@gmail.com 

Telefonska št.: 040-170-694 
 

Funkcija za katero kandidirate: Urednik Naših jam 

 

Jamarski življenjepis (neobvezno): 
Z jamarstvom sem začel 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 obdobju 2018-2021 sem opravljal funkcijo namestnika 
vodje RC JRS Novo mesto, v okviru katerega delujem tudi kot operativni reševalec. V letu 
2021 sem pridobil status Vodje reševalne ekipe pri JRS. Sem član Komisije za varstvo gorske 
narave pri Planinski zvezi Slovenije, član Komisije za varstvo jam pri Evropski speleološki zvezi 
ter namestnik delegata pri Mednarodni speleološki zvezi. 
 
Od leta 2008-2021 sem bil 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 več kot 700 zapisnikov. 
 
Dejavnosti, povezane z jamarstvom, izvajam tudi profesionalno, saj sem pripravil doktorsko 
disertacijo s področja onesnaženosti jam v Sloveniji, obenem pa raziskovalne dejavnosti, 
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, sem odgovorni urednik revije Naše jame ter 
član uredniških odborov revij Acta geographica Slovenica in Geografski vestnik. 

 
Od leta 2013 sem član predsedstva Jamarske zveze Slovenije, v okviru katere delujem kot 
vodja Službe za varstvo jam pri JZS. 
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Program dela (neobvezno): 
V prihodnjem delovanju odgovornega urednika Naših jam se bom osredotočil na sledeča 
področja : 

1) Prenovitev uredniškega odbora revije Naše jame 
2) Zbiranje prispevkov za 49. številko revije 
3) Urejanje prispevkov za 49. številko revije 
4) Iskanje podpornikov financiranja izida revije 
5) Izid 49. številke revije 
6) Distribucija in promocija revije 

 

 

 

 

 

 

   

žig (podpis kandidata)  (podpis predsednika društva) 
 

 

 

Izpolnjeni obrazec pošljite do 6. marca 2022 na naslov:  

Jamarska zveza Slovenije 

Lepi pot 6 

1000 Ljubljana 

 


