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Številka JRS_013/2015                  Datum: 19. marec 2015 
 
 
Zadeva: PROTEUS – tečaj za jamarske reševalce pripravnike in jamarske reševalce 
 
JRS na osnovi letnega plana aktivnosti JRS 2015 organizira tečaj in izpit za naziv jamarski reševalec pripravnik ter 
jamarski reševalec, ki se bo začel v soboto, 11. aprila 2015, nadaljeval pa v soboto 16. maja ter soboto 6. in 
nedeljo 7. junija.  Lokacije bodo pravočasno sporočene naknadno. V soboto, 23. maja, bodo kandidati za 
jamarske reševalce pripravnike in jamarske reševalce sodelovali na državni vaji v jami. Izpiti bodo v soboto, 6. 
junija v steni, v nedeljo, 7. junija pa v jami. Lokacija bo sporočena naknadno, bo pa možno prespati v šotorih 
kar na lokaciji. Za malico bo vse dneve tečaja in izpita poskrbljeno. 
 
Od kandidatov se zahteva: 
Jamarski reševalec pripravnik Za obiskovanje tečaja in izpita jamarski reševalec pripravnik je potrebno soglasje 
matičnega jamarskega društva, ki je član JZS in ima poravnane vse obveznosti do JZS, ter vsaj dve leti aktivnega 
dela v jamarstvu, za kar jamči predsednik društva s svojim podpisom. Kandidat mora imeti potrdilo, da je 
usposobljen za samostojno jamarsko delovanje. Tisti, ki je izpit opravljal pred letom 2003, mora imeti še izpit 
mlajši jamar, tisti, ki je izpit opravljal med leti 2003 in 2013, mora imeti izpit jamar, po letu 2013 pa potrdilo, da je 
usposobljen za samostojno jamarsko delovanje ali jamar. 
Tečaj se bo začel s preverjanjem znanja jamarske vrvne tehnike, ki obsega izdelavo sidrišč s svedrovci in 
ekspanzijskimi sidri, nadaljeval pa z opremljanjem smeri ter plezanjem zahtevnejšega poligona s prečnicami (z 
bremenom). Ob nezadostnem znanju vrvne tehnike se bo kandidat lahko udeležil preverjanja na naslednjem 
tečaju.  
 
Jamarski reševalec Opravljen izpit jamarski reševalec pripravnik in po tem dve leti aktivnega jamarstva in 
sodelovanja v JRS (kar potrdi vodstvo JRS). 
Kandidat, ki z JRS nima sklenjene pogodbe, mora skleniti nezgodno zavarovanje, za kar poskrbi JRS, vendar 
stroške zavarovanja (okoli 46 €) krije sam ali društvo, iz katerega kandidat prihaja. 
 
Prijave: 
Prijavnico za tečaj za pripravnika JRS najdeš tukaj, za reševalca pa tukaj, jo izpolniš in pošlješ na elektronski 
naslov damijan@sinigoj.si do 3. aprila 2015. Natisnjeno, z originalnim žigom, podpisi ter dvema portretnima 
fotografijama obvezno prinesi s sabo prvi dan tečaja. Kdor nima pogodbe z JRS (operativen ali neoperativen 
reševalec), mora izpolniti pristopno izjavo za zavarovalnico, ki se nahaja na tem naslovu. Izpolniš SAMO rumena 
polja, se podpišeš in do 3. aprila 2015 pošlješ original na naslov: Marko Zakrajšek, Medetova ulica 1, 4000 Kranj. 
Število udeležencev je omejeno na 20. Prednost za opravljanje izpita za naziv reševalec imajo jamarski reševalci 
pripravniki, ki so že operativni jamarski reševalci. Kandidati za jamarske reševalce pripravnike bodo v primeru 
prevelikega števila prijav izbrani glede na potrebe po regijah. 
 
Komunikacija pred in med tečajem (vsa obvestila, čas, lokacije, natančnejši program) bo s prijavljenimi kandidati 
potekala po elektronski pošti. Dodatne informacije na e–naslovu damijan@sinigoj.si  
 
 
 
               Vodja izobraževanja JRS: 
               Damijan Šinigoj  

                                             Vodja JRS: 
                                             Walter Zakrajšek 

           

                              
                    

http://www.jamarska-zveza.si/images/Documents/JRS/izobrazevanje/pripravnik.doc
http://www.jamarska-zveza.si/images/Documents/JRS/izobrazevanje/resevalec.doc
mailto:damijan@sinigoj.si
http://www.jamarska-zveza.si/images/Documents/JRS/izobrazevanje/pristopna_izjava.pdf
mailto:damijan@sinigoj.si

