
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Novo mesto, 9. maj 2019 
 

 
ZADEVA: Izpiti za nazive v JZS in preverjanje usposobljenosti za 
samostojno jamarsko delovanje 
 
 

Pozdravljeni. 
 
Skladno s Pravilnikom o preverjanju usposobljenosti za samostojno jamarsko delovanje vam, kot 
organizacijam pooblaščenim za izvajanje usposabljanj za USJD, pošiljam obvestilo o letošnjih izpitnih 
rokih. Prosim, da ga posredujete tudi vašim članom, ki bi se izpitov radi udeležili.  
 
Jamarska zveza Slovenije bo v letu 2019 izvedla dva izpitna roka (1. rok: 15. junij 2019, Škofja Loka, 2. 
rok: 7. september 2019, Sežana) za naslednje nazive: 

 izpit za naziv jamar pripravnik 
 izpit za naziv jamar 
 izpit za naziv inštruktor jamarstva 
 preverjanje usposobljenosti za samostojno jamarsko delovanje 

 
Izpiti v prvem roku bodo potekali v soboto, 15. junija 2019, v plezališču Kamnitnik pri Škofji Loki, s 
pričetkom ob 8. uri. Pričakovano trajanje aktivnosti je do večera. Vsak posameznik si sam zagotovi 
malico, prigrizke in pijačo. 
 
Kandidati za vse nazive opravljajo teoretični in praktični izpit, tisti ki opravljajo preverjanje za 
samostojno jamarsko delovanje, pa opravijo tudi ustni izpit "Varstvo jam in načela jamam prijaznega 
obiskovanja in raziskovanja". Znanja in pogoji, ki so zahtevani, da  posameznik opravi izpit, najdete 
na spletni strani JZS: pogoji. Prijave za vse izpite bodo zaključene 10 dni pred izpitnim rokom - 5. 
junija 2019. Prijave kandidatov sprejemamo na elektronski naslov: klemen.mihalic@jknm.si. 
Kandidati bodo najkasneje do petka, 7. junija 2019, obveščeni o potrditvi njihove prijave in o dodatnih 
podrobnostih o poteku izpitov. V kolikor potrditve ne boste prejeli, vas prosim, da me obvestite na 
spodaj zapisano telefonsko številko.  
 
Društva, ki prijavljajo svoje člane izpolnijo tudi seznam kandidatov s podatki o prijavljenih. Prijavnice 
k izpitom so dostopne na internetni podstrani Izobraževalne službe 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 USJD. Zavedati se morate, da se pri tem izpitu 
preverja vaša usposobljenost za SAMOSTOJNO jamarsko delovanje. Do izpitov je še več kot mesec 
dni in v kolikor potrebujete dodatno usposabljanje, se lahko obrnete na kateregakoli izmed aktivnih 
inštruktorjev jamarstva pri JZS. Seznam inštruktorjev lahko najdete tukaj: Inštruktorji, njihov kontakt 
pa lahko pridobite pri meni. 
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https://www.jamarska-zveza.si/index.php/strokovne-sluzbe/ss-izobrazevalna-sluzba/is-pravilniki
klemen.mihalic@jknm.si
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https://www.jamarska-zveza.si/index.php/strokovne-sluzbe/ss-izobrazevalna-sluzba/85-izobrazevanje/is-instruktorji-pri-jzs


 
 

Kandidati oz. njihova društva morajo poravnati stroške izpita in vse ostale finančne obveznosti do 
JZS najkasneje do petka, 7. junija 2019.   
 
Stroške izpita nakažete preko položnice na transakcijski račun JZS:  
TR:SI56 0204 5002 0180 168 
Sklic: 00 150 
Namen plačila: Jamar pripravnik, jamar, inštruktor ali USJD (odvisno od tega, na kaj se prijavljate)   
 
Znesek za plačilo:  

 jamar pripravnik 25 € 
 jamar 25 € 
 inštruktor 80 € 
 USJD 48 €  

(kombinacije, Jamar pripravnik +USJD, Jamar +USJD se seštevajo) 
 
Plačilo lahko preko spletne banke enostavno izvedete tudi s pomočjo QR kode, ki jo lahko za potrebe 
plačila generirate tukaj: QR koda. 
 
V nedeljo, 26. maja 2019, bomo izvedli tudi izredni izpitni rok za naziv jamar pripravnik, ki bo 
potekal v Logatcu, s pričetkom ob 8. uri. Vse, ki bi izpit opravljali v tem terminu pozivam, da mi to 
sporočite na elektronski naslov: klemen.mihalic@jknm.si najkasneje do 19. maja 2019.   
 
Če se pojavijo še kakšna vprašanja sem vam na voljo tudi preko mobilnega telefona: 051 222 653. 
 
 
 
Lepo pozdravljeni, 
 
 
 

Klemen Mihalič 
v. d. vodje izobraževanja JZS 

 

  
 
  
 

https://www.jamarska-zveza.si/images/Documents/Razno/UPN/qr.html
klemen.mihalic@jknm.si 

