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POROČILO 
 

I Z O B R A Ž E V A L N E  S L U Ž B E  
 

JAMARSKE ZVEZE SLOVENIJE 
 

ZA LETO 2013 
 

Kranj; 10.03.2014 
 

V letu 2013 je IS izvedla dva izpitna roka. Prvi rok je bil v Gorenji vas (pri Matjaževih kamrah), 
18.05.2013, drugi v Hudi luknji, 07.09.2013. V letu 2013 je JZS tudi prvič izpeljala t.i. USJD oz. 
izpite za potrjevanje statusa usposobljenosti za samostojno jamarsko delovanje. 
 
Gorenja vas; 18.05.2013 
V Gorenji vasi je uspešno opravilo izpite 35 kandidatov in kandidatk. Od tega jih je 6 
opravljalo izpite za naziv Jamar, 11 za naziv Jamar pripravnik in 18 USJD. Pričeli smo s 
predstavitvijo poteka izpita. Ker smo izvajali izpite tudi za USJD, se nam je pridružila zunanja 
ocenjevalka, katera je preverjala znanje na temo varovanja jam. Sledil je pisni del in nato 
teoretični del. Vreme nam je bilo naklonjeno, tako da je vse potekalo v najlepšem redu. 
Nadzor nad potekom izpita je izvajalo 10 inštruktorjev, ter 2 kandidata za naziv Inštruktor 
jamarstva. 
 
Zahvali bi se Jamarskemu društvu Gorenja vas, za izvedbo izpitov in pripravo poligona. 
 
Huda luknja; 07.09.2013 
V Hudi luknji smo imeli drugi rok izpitov. Tako izpite za naziv Jamar, Jamar pripravnik, USJD, 
Inštruktor jamarstva, kot tudi potrjevanje statusov inštruktorjev jamarstva. Pridobili smo 2 
nova inštruktorja, 1 jamarja, 13 pripravnikov in potrdili 16 USJD – se pravi vse skupaj 32 
kandidatov. Naslednji dan je potekalo potrjevanje inštruktorjev in smo tako potrdili 18 
aktivnih inštruktorjev jamarstva. 
 
Zahvali bi se KŠ JK Speleos-Siga Velenje, za izvedbo izpitov in pripravo poligona. 
 
V letu 2013 je IS izobrazila 67 kandidatov. Od tega 24 za naziv Jamar pripravnik, 7 Jamar, 2 
Inštruktor jamarstva ter 34 USJD. Ter potrdila 18 aktivnih inštruktorjev jamarstva. 
 
 
Delo v IS sem opravljal prostovoljno in brez denarne nagrade. 
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Vodja IS pri JZS 


