
JAMARSKA ZVEZA SLOVEN/JE 
Lepi pot 6 
1000 Ljubljana 
www.jamarska-zveza.si 

Kandidatura za volilni obcni zbor JZS 2018 

Podatki o kandidatu 
lme in priimek: 

Drustvo: 

E-mail naslov: 

Telefonska st.: 

Jure Ticar 

Jamarski klub Brezice 

jure.ticar@gmail.com 

040-170-694 

Funkcija za katero kandidirate: Vodja Sluzbe za varstvo jam pri JZS 

Jamarski zivljenjepis (neobvezno) : 

Z jamarstvom sem zacel leta 2007 z vclanitvijo 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 resevanje in nadzor v adrenalinskih parkih. Leta 2014 sem opravil 
izobrazevanje za naziv Jamar. V letu 2015 sem uspesno opravil izobrazevanje Proteus in 
pridobil status Jamarski resevalec pripravnik. Leta 2017 sem pridobil status Jamarski 
resevalec ter lnstruktor jamarstva. V obdobju 2018-2021 sem opravljal funkcijo namestnika 
vodje RC JRS Novo mesto, v okviru katerega delujem tudi kot operativni resevalec. V letu 
2021 sem pridobil status Vodje resevalne ekipe pri JRS. Sem clan Komisije za varstvo gorske 
narave pri Planinski zvezi Slovenije, clan Komisije za varstvo jam pri Evropski speleoloski zvezi 
ter namestnik delegata pri Mednarodni speleoloski zvezi. 

Od leta 2008-2021 sem bil kot clan Jamarskega kluba Brezice tudi tajnik drustva, instruktor 
ter pobudnik in vodja stevilnih jamarskih raziskovalnih akcij (na obmocju Posavja, stirih 
odprav na obmocje Zverinjackih rup (Crna gora), Triglavskih podov ipd .). V Kataster jam JZS 
sem oddal ze vec kot 700 zapisnikov. 

Dejavnosti, povezane z jamarstvom, izvajam tudi profesionalno, saj sem pripravil doktorsko 
disertacijo s podrocja onesnazenosti jam v Sloveniji, obenem pa raziskovalne dejavnosti, 
povezane z jamami, usmerjam na razlicna podrocja delovanja Geografskega instituta 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 
stevilnih clankov in prispevkov v domaci in tuji poljudni, strokovni in znanstveni literaturi. Na 
temo raziskav, povezanih z jamarstvom, sem izvedel vec predavanj domain v tujini. 
Sodelujem v uredniskem odboru revije Jamar, sem odgovorni urednik revije Nase jame ter 
clan uredniskih odborov revij Acta geographica Slovenica in Geografski vestnik. 

Od leta 2013 sem clan predsedstva Jamarske zveze Slovenije, v okviru katere delujem kot 
vodja Sluzbe za varstvo jam pri JZS. 
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Program dela (neobvezno): 
Moje vodilo pri delovanju v okviru Sluzbe za varstvo jam je skrb za jame z vidika 
preprecevanja onesnazevanja ter sanacije preteklih okoljskih bremen in varovanja jamskega 
okolja in inventarja. Zaradi kompleksnosti problematike se osredotocam na razlicne vidike, 
kot so: informiranje javnosti, spremljanja cistilnih akcij, povezovanja z razlicnimi delezniki, 
prijave na inspektoratu za okolje in prostor. 

V prihodnjem delovanju se born poleg obicajnih nalog osredotocil na vec pomembnih 
podrocij urejanja problematike onesnazenih jam, in sicer: 

1) Analiza stanja onesnazenosti jam v Sloveniji ter prioritete sanacije 
2) Zakonodajna ureditev, ki zadeva podrocje podzemnih jam 
3) Pridobivanje projektov s podrocja varovanja podzemnih jam 
4) Urejanje podrocja varstva jam pri vodenju po neturisticnih jamah 
5) Ciscenje onesnazenih podzemnih jam 

Obenem sem odprt za predloge drustev in posameznikov, ki bodo pripomogli k boljsemu 
stanju na podrocju varstva podzemnih jam. 

lzpolnjeni obrazec posljite do 6. marca 2022 na naslov: 

Jamarska zveza Slovenije 

Lepi pot 6 

1000 Ljubljana 

(podpis predsednika drustva) 
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