
PREVERJANJE USPOSOBLJENOSTI ZA JAMSKE VODNIKE ZA VODENJE PO ODPRTIH JAMAH, 
KI SO UREJENE ZA TURISTIČNI OBISK  
 
V skladu z drugim odstavkom 42. člena Zakona o varstvu podzemnih jam (Uradni list RS, št. 
2/04, 61/06 in 46/14; nadalje: ZVPJ) in Pravilnikom o usposobljenosti za jamske vodnike za 
vodenje po odprtih jamah, ki so urejene za turistični obisk (Uradni list RS, št. 77/08; nadalje: 
Pravilnik) Društvo ljubiteljev Križne jame, razpisuje rok za izpit za preverjanje usposobljenosti 
za jamske vodnike, za vodenje po odprtih jamah. 
 
K izpitu lahko pristopijo kandidati, ki že imajo opravljeno usposabljanje določeno s 
Pravilnikom, ali pa imajo vsaj 5 let delovnih izkušenj z vodenjem obiskovalcev po jamah 
urejenih za turistični obisk (64. člen ZVPJ). Preizkus usposobljenosti obsega teoretični del (1 
ura) in praktični del (predvidoma 2 uri-odvisno od števila prijavljenih). 
 
Cena teoretičnega in praktičnega preverjanja usposobljenosti  je 20,00 EUR z DDV. 
 
Strošek opravljanja zgolj dela izpita (teoretični ali praktični) je 10,00 EUR z DDV. 
 
PRIJAVE NA IZPITNE ROKE IN POGOJI 
 
K izpitu lahko pristopi kandidat, ki je polnoleten in kateri je poravnal stroške izpita. 
 
Dokazila o izpolnjevanju pogojev, v kolikor jih glede na preteklo usposabljanje in opravljanje 
izpitov pri Društvu ljubiteljev Križne jame slednje nima, mora kandidat obvezno priložiti k 
prijavnici na izpit. Kot dokazilo velja izjava delodajalca ali upravljalca jam in mora biti razvidna 
iz uradnih evidenc. 
 
Znanje kandidata na teoretičnem in praktičnem delu izpita se oceni z oceno "uspešno" ali 
"neuspešno". Izpit opravi kandidat, ki prejme oceno "uspešno" pri preverjanju znanja iz obeh 
delov izpita. Kandidat, ki ni opravil izpita, se lahko ponovno prijavi na naslednji izpitni rok, da 
opravi celotni izpit ali samo praktični del izpita, če je uspešno opravil teoretični del izpita. 
 
 
ROK ZA PLAČILO NA PREVERJANJU USPOSOBLJENOSTI  
 
Rok za plačilo udeležbe na preverjanju usposobljenosti je do  16. 5. 2016. 
 
Plačilo naj bo izvedeno na: 

 Društvo ljubiteljev Križne jame,  

 TRR: SI56 0203 5005 0894 544, 

 SWIFT: LJBASI2X, 

 namen: OTHR; plačilo preverjanja usposobljenosti za jamske vodnike 2016, 

 sklic: SI00 81157860 

 
 
 
 



LOKACIJA OPRAVLJANJA TEORETIČNEGA DELA IZPITA: 
Tic Lož, Cesta 19. oktobra 49, 1386 Stari trg pri Ložu1. 
 
LOKACIJA OPRAVLJANJA PRAKTIČNEGA DELA IZPITA:  
Vhod pred Križno jamo. Sedež DLKJ Bloška Polica 7, 1384 Grahovo. 
 
ČASOVNICA OPRAVLJANJA IZPITOV 
9.00-10.00 (teoretični del)  
10.00-11.00 (pregled izpitnih pol, odhod proti Križni jami) 
11.00-13.00 (praktični del v Križni jami) 
  
Prijave na izpit sprejemamo po e-pošti: krizna_jama@yahoo.com ali na naslov Društvo 
ljubiteljev Križne jame, Bloška Polica 7, 1384 Grahovo. Več dodatnih informacij lahko tudi na 
GSM: 041 632 153 (Gašper). 
 

                                                           
1 V primeru prevelikega števila prijav bo lokacija spremenjena, o čemer boste pravočasno obveščeni na 
navedeno telefonsko številko ali e-naslov. 
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