
 

 

 
VABILO K UDELEŽBI NA IZPITE JAMARSKE ZVEZE SLOVENIJE  
 
 
Pozdravljeni. 
 
Naslednji jamarski izpiti bodo tokrat potekali v sklopu Dolenjskega jamarskega tabora, ki ga 
ob 60. letnici delovanja gosti Jamarski klub Novo mesto. Lahko si samo želimo, da po poletju, 
ki ga zaznamujejo posledice spreminjanja ozračja, jesen prinese osvežitev in umiritev. V 
Izobraževalni službi izražamo solidarnost jamarskim kolegom iz Krasa in želimo vsem čim 
prejšnjo vrnitev v normalnost.  
 
Izpiti bodo potekali v soboto, 3. septembra 2022, na Žagi Rog v Kočevskem Rogu, z 
začetkom ob 9. uri. Pričakovano trajanje aktivnosti je do večera. Kandidati za inštruktorja 
jamarstva bodo z aktivnostmi pričeli že v petek, 2. septembra 2022, od 15. 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 pri JZS. 
 
Prijave na izpite bodo zaključene 7 dni pred izpitnim rokom – 27. avgusta 2022. Podpisane 
prijavne obrazce ter vso zahtevano dokumentacijo, v elektronski obliki pošljite na mail 
izobrazevalna@jamarska-zveza.si. Spletni prijavni obrazec se nahaja na internetni 
podstrani Izobraževalne službe pod zavihkom Obrazci (navodila za potek izpitov: jamar 
pripravnik, jamar ter vstopno preverjanje za inštruktorje jamarstva). Ostale informacije 
o poteku izpitov so dosegljive na internetni podstrani Izobraževalne službe. Prav tako se na 
podstrani nahaja tudi vsa zahtevana literatura, ki jo najdete pod zavihkom Gradivo ter 
zahtevana oprema pod zavihkom Pravilniki. 
 
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 31. avgusta 2022. 
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Poleg izpitov, bomo v Izobraževalni službi isti vikend organizirali še delavnico za vodje 
jamarskih tečajev. Delavnica je namenjena društvenim inštruktorjem, ki organizirate oz. 
sodelujete pri izvedbi tečajev na društvenem nivoju. Pogoj za udeležbo na delavnici je 
pridobljen naziv Jamar ali Potrdilo o usposobljenosti za samostojno jamarsko delovanje. 
Program delavnice je sestavljen iz naslednjih tem: 

 minimalni standardi uporabe in vzdrževanja osebne varovalne opreme, 

 pravni vidiki organizacije jamarskih tečajev, 

 prikaz in obrazložitev jamarskih tehnik, potrebnih za opravljanje izpita do nivoja 
Jamar. 

 
Delavnica bo potekala v nedeljo, 4. septembra 2022, od 9.00 do 17.00, prav tako v 
Kočevskem Rogu. Možno bo tudi nočitev iz sobote na nedeljo (več informacij v vabilu na 
Dolenjski jamarski tabor).  
 
Za udeležbo na delavnici je potrebna predhodna prijava preko povezave: 
https://forms.gle/dnLDqssHzquN3Jrx8. Posebnega stroška za delavnico ni, treba je 
poravnati zgolj prijavnino na Dolenjski jamarski tabor, ki jo bo določil organizator. 
 
V prihajajočih dnevih vam želim čim več novih odkritij in jamarske sreče! 
 
 
Novo mestu, 29. julij 2022 
 
 
Lepo pozdravljeni,          
 

Klemen Mihalič 
vodja IS JZS 
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