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ZADEVA: Vabilo k udeležbi na izpite Jamarske zveze Slovenije 
 

Pozdravljeni. 
 
Letošnje leto nam je zagodlo na mnogo področjih in tako celo jamarji nismo ostali imuni na pandemijo 
novega virusa. Junija je zaradi te odpadel prvi rok izpitov Jamarske zveze Slovenije. Ko smo že vsi upali, 
da se bo situacija normalizirala, se je stanje ponovno začelo zaostrovati. Pri Izobraževalni službi JZS smo 
v zadnjih dneh intenzivno razmišljali o možnostih izvedbe jesenskega roka izpitov. Odločili smo se, da 
izpite, ob sprejetih dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja okužb, vseeno izpeljemo. Glavna 
omejitev pri organizaciji tega dogodka je trenutno udeležba največ 50 ljudi. Prijave na izpite so zaradi 
tega omejene na 35 kandidatov. V kolikor se bodo ukrepi v naslednjih dneh zaostrovali možnost 
odpovedi izpitov tudi ni moč izključiti. Pri Izobraževalni službi se bomo potrudili, da izpite izpeljemo z 
mislijo na varnost vseh udeleženih. 
 
Izpiti bodo potekali v soboto, 5. septembra 2020, pri Hudi luknji, s pričetkom ob 8. uri. Pričakovano 
trajanje aktivnosti je do večera. Kandidati za inštruktorja jamarstva bodo z aktivnostmi pričeli že v 
petek, 4. septembra 2020, od 17. do 21. ure. 
 
Na izpitu bodo potekala preverjanja za naslednje nazive: 

• izpit za naziv jamar pripravnik - preverjanje za pripravo na samostojno jamarsko delovanje, 
• izpit za naziv jamar - preverjanje usposobljenosti za samostojno jamarsko delovanje, 
• vstopno preverjanje za naziv inštruktor jamarstva. 

 
Prijave na izpite bodo zaključene 7 dni pred izpitnim rokom – 29. avgusta 2020. Natančna navodila za 
prijavo si lahko preberete v navodilih za posamezne nazive na internetni podstrani Izobraževalne 
službe pod zavihkom Izpiti. Ostale informacije o poteku izpitov so dosegljive na internetni podstrani 
Izobraževalne službe. Prijavnice k izpitom so dostopne pod zavihkom Obrazci. Prav tako se na podstrani 
nahaja tudi vsa zahtevana literatura, ki jo najdete pod zavihkom Gradivo.  
 
Priporočam, da se na izpite dobro pripravite, še posebej kandidati za naziv jamar. Zavedati se morate, 
da se pri tem izpitu preverja vaša usposobljenost za SAMOSTOJNO jamarsko delovanje. Do izpitov je 
še nekaj časa in v kolikor potrebujete dodatno usposabljanje, se lahko obrnete na kateregakoli izmed 
aktivnih inštruktorjev jamarstva pri JZS. Seznam inštruktorjev in njihove kontakte lahko pridobite preko 
elektronske pošte izobrazevalna@jamarska-zveza.si. 
 
Kandidati oz. njihova društva morajo poravnati stroške izpita in vse ostale finančne obveznosti do 
JZS najkasneje do 3. septembra 2020.   
 
Če se pojavijo še kakšna vprašanja sem vam na voljo tudi preko mobilnega telefona: 051 222 653. 
 
Lepo pozdravljeni, 
 

Klemen Mihalič 
vodja IS JZS 
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