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 Na podlagi Pravil Društva za raziskovanje jam Ljubljana je Občni zbor 
Društva za raziskovanje jam Ljubljana na predlog Izvršnega odbora 
dne 2.3.2017 sprejel  

PRAVILNIK o kategorizaciji in preverjanju znanja 

1. Z namenom zagotavljanja učinkovitega, jamam prijaznega in predvsem
varnega obiskovanja in raziskovanja jam se s tem pravilnikom določajo
kategorije članov, zahtevana znanja in pogoji za  pridobitev nazivov, način
njihovega podeljevanja ter pravice in dolžnosti, ki izhajajo iz posameznih
nazivov.

2. Glede na jamarske izkušnje in znanje so člani/članice Društva za
raziskovanje jam Ljubljana razvrščeni v naslednje štiri kategorije:
»tečajnik/tečajnica«, »jamar pripravnik/jamarka pripravnica«, 
»jamar/jamarka« in »jamar inštruktor/jamarka inštruktorica«.

TEČAJNIK/TEČAJNICA 
3. Tečajnik je oseba, ki se udeležuje jamarske šole oziroma usposabljanja 
za samostojno jamarsko delovanje. Tečajnik se lahko do uspešno 
opravljenega preizkusa znanja ob zaključku usposabljanja udeležuje le 
ekskurzij, organiziranih v okviru usposabljanja.

4. Jamarska šola oziroma usposabljanje za samostojno jamarsko delovanje 
se zaključi s preizkusom znanja pred izpitno komisijo DZRJL.

JAMAR PRIPRAVNIK/JAMARKA PRIPRAVNICA 
5. Tečajnik, ki na preizkusu znanja po zaključku usposabljanja pokaže
ustrezno obvladovanje osnov vrvne tehnike (vozli, spuščanje po vrvi,
vzpenjanje po vrvi, prepenjanja navzdol in navzgor, prepenjanje prek vozla),
poznavanje nevarnosti v jamah in osnov prve pomoči, poznavanje
problematike varstva jam in pravil jamam prijaznega obiskovanja in
raziskovanja jam, poznavanje osnov dokumentiranja jam in dela s
topografskimi kartami in poznavanje osnov speleologije dobi naziv »jamar-
pripravnik«.
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6. Jamar pripravnik se lahko jamarskih ekskurzij, ki jih organizira DZRJL,
udeleži le v spremstvu člana, ki ima naziv »jamarja« ali »jamarja –
inštruktorja«, če ta oceni, da ekskurzija za jamarja pripravnika ni
prezahtevna.
Jamar pripravnik si lahko na društvu izposoja le osebno jamarsko
opremo, ne more pa si izposoditi opreme za opremljanje jam (vrvi, klini,
lestvice ipd).

JAMAR/JAMARKA 
7. »Jamar-pripravnik« lahko pridobi naziv »jamar«, ko zadosti naslednjim
pogojem:
- je polnoleten,
- je sodeloval na vsaj 20 društvenih ekskurzijah, vpisanih v Knjigo
ekskurzij,
- je samostojno izdelal vsaj tri popolne A-zapisnike ali vsaj pet B-
zapisnikov, ki morajo vsebovati tudi načrte novoizmerjenih delov.
Izpolnitev tega pogoja potrjuje vodja Katastra DZRJL,
- je v spremstvu člana z nazivom »jamar« ali »jamar inštruktor«
samostojno opremil vsaj tri brezna za uporabo vrvne tehnike, kar mora
biti zabeleženo v Knjigi ekskurzij,
- se je aktivno udeležil dodatnega usposabljanja (vrvna tehnika,
napenjanje žičnice, sistem dvojnega škripčevja, sistem protiteže; prva
pomoč, snemanje ponesrečenca z vrvi; opremljanje jam) in na njem
praktično pokazal usposobljenost za navedena opravila, kar potrdi
komisija, sestavljena iz "jamarjev–inštruktorjev".

8. Jamar lahko samostojno organizira in vodi jamarske ekskurzije. Kadar
se ekskurzije udeleži tudi jamar pripravnik, mu je dolžan posredovati
svoje izkušnje in ga mora aktivno vključiti v tehnično opremljanje jame,
če presodi, da to za jamarja pripravnika ni prezahtevno.

9. V skladu s Pravilnikom o izposoji opreme si lahko jamar izposoja vso
društveno opremo.

JAMAR INŠTRUKTOR/JAMARKA INŠTRUKTORICA 
10. Jamar-inštruktor lahko postane jamar, ki najmanj tri leta aktivno
raziskuje jame in izpolni tudi naslednje zahteve:
- je kot »jamar« vodil vsaj 30 ekskurzij v tehnično zahtevne jame
(uporaba vrvne tehnike in drugih pripomočkov) ali na njih samostojno
izvajal zahtevnejše raziskovalne aktivnosti (opremljanje, merjenje…),
- je kot pomočnik vodje sodeloval na vsaj dveh jamarskih šolah oziroma
usposabljanjih za samostojno jamarsko delovanje,
- je uspešno opravil inštruktorski izpit, kjer se je preverilo njegovo
zmožnost prenašanja znanja in izkušenj ter njegovo zmožnost izvajanja
varnih akcij.
O izpolnjevanju zahtev iz tega člena presoja komisija iz 12. člena tega
pravilnika.
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11. Jamarji inštruktorji lahko vodijo jamarske šole oziroma usposabljanja
za samostojno jamarsko delovanje ter pripravo in izvedbo preizkusov
znanj za vse kategorije.

KOMISIJA ZA PREIZKUS ZNANJA 
12. Komisijo za preizkus znanja po končanem usposabljanju in za
pridobitev nazivov »jamar« in »jamar inštruktor« sestavljajo predsednik
komisije in dva člana, ki jih določi Izvršni odbor društva. Vsi morajo imeti
naziv »jamar inštruktor«.

13. Pri preizkusu znanja po končanem usposabljanju za samostojno
jamarsko delovanje je eden od članov izpitne komisije vodja jamarske
šole, oziroma usposabljanja, ki so ga zaključili kandidati – »tečajniki«,
vendar ne more biti predsednik komisije.

14. Pri imenovanju v nazive »jamar« ali »jamar inštruktor« komisija
preveri in potrdi izpolnjevanje vseh zahtevanih pogojev.

15. Komisija odloča o uspešnosti kandidata z večino glasov. Takoj po
končanem preizkusu znanja komisija sporoči kandidatu, ali je preizkus
znanja oziroma izpit opravil. V primeru, da izpita ni opravil, mu mora
komisija sporočiti razloge, zaradi katerih preizkusa ni opravil. Tudi v
primeru, da je kandidat izpit opravil, ga mora komisija opozoriti na
morebitne napake ali pomanjkljivo znanje.

16. Izpitna komisija izdela zapisnik o izpitih z oceno vsakega kandidata
posebej in ga preda Izvršnemu odboru društva, ta pa po pregledu
gradiva in obravnavi morebitnih pritožb kandidatov potrdi rezultate izpita
in v skladu z 12. členom Pravil društva vpiše pridobljeno kategorijo v
evidenco članstva.

17. Čeprav velja pridobljena kategorija od trenutka, ko jo potrdi Izvršni
odbor društva, pa se svečana podelitev diplom in nazivov članom, ki so v
preteklem letu opravili izpite za nazive jamar pripravnik, jamar in jamar
inštruktor, podeli na Rednem občnem zboru DZRJL.

18. Ta pravilnik prične veljati z dnevom sprejema na občnem zboru
DZRJL.

V Ljubljani, 2.3.2017 Jure Košutnik 
 predsednik DRZJL




