
 
 RAZPORED USPOSABLJANJA *  

Datum in ura  število ur 
 
Petek, 1.2.2019 ob 16:30 
S. Ščuka, J. Martinčič, P. Kovačič, 
D. Hrib, B. Peric, T. Zorman 

Predstavitev udeležencev, programa in 
poteka izobraževanja  
- Krasoslovje v luči mednarodne 
pomembnosti  
- Varstvo narave in predstavitev parkov v 
Sloveniji in v svetu  

4  

Sobota, 2.2.2019 ob 8:00 
Dr. R. Cerkvenik, Dr. B. Jurkovšek, 
 

- Varstvo jam                                                             
- Poznavanja jam v Sloveniji in v svetu 
- Zgodovina in organiziranost jamarstva 
- Geologija krasa 

4 

 
Petek, 15.2.2019 ob 16:30 
S. Šturm 

 
- Rastline in živali Krasa 
- Speleobiologija 

 
3 

 
Sobota, 16.2.2019 ob 8:00                               - Onesnaženost krasa                                              2 
T. Zorman - Komunikacija 

 
2 

                                ob  12:30     
Obiskovanje jam na primeru Škocjanskih 
jam:   M. Požar, D. Može 

Terensko delo Vsebine za pridobitev znanja 
in veščin za  zagotovitev jamam                                                          
neškodljivega obiskovanja.                                                                

 
3 

Petek, 22.2.2019 ob 16:30 
Dr. M. Prelovšek, B. Lozej,  
T. Zorman,  

- Nastanek jam in kemizem krasa 
- Terenski ogled Divaške jame 

1 
3 

Sobota, 23.2.2019 ob 8:00  
Mag. B. Suša, J. Martinčič 

Retorika, poslovni bonton in interpretacija 
- Jame in turistična ponudba 

4 
2 

Petek, 1.3.2019 ob 16:30 
S. Šturm, Š. Prunk 

Kulturna dediščina v jamah – arheološki 
pomen Škocjanskih in ostalih jam 
 - Interpretacija narave  
 

4 

Sobota,2.3..2019  ob 8:00                                 terenska ekskurzija po površju                           6 
  Dr, A. Mihevc                                                     Nastanek in razvoj kraških pojavov  
 
Petek, 8.3.2019 ob 16:30                                  rezervni dan 
 
Sobota , 9.3.2019 ob 9:00                                 terenska ekskurzija Škocjanski jamski splet  
B. Lozej, M. Fajdiga, T. Smrdelj 
 
 
 
 
 
Petek, 15.3.2019 ob 16:30   
Mag. S. Polak, T. Zorman      
                          
Sobota, 16.3.2019 ob 9:00   
T. Zorman 
 
Petek, 22.3.2019        
T. Zorman                     

Simuliranje vodenja po jamah , varstva pri 
delu, nesreče (uporaba znanj pridobljenih 
na teoretičnem delu usposabljanja)  
-Varnost obiskovalcev ter ustreznega 

ukrepanja v primeru nesreče. 
 
Obisk muzeja krasa v Postojni 
 
Terenska ekskurzija izviri Timave, mitrej, 
Velika jama v Briščikih 
 
Govorilne ure in/ali dodatne vsebine 

za pridobitev znanja in veščin za 
zagotovitev jamam neškodljivega 
obiskovanja – po predhodni najavi 
 

5 
 
 
 
 
 
3 
 
5 

SEMINARSKA NALOGA  
Del programa in ocene usposabljanja je tudi seminarska naloga, ki jo bodo udeleženci oddali po elektronski pošti najkasneje 5 dni 
pred pristopom na izpit ( 4 strani ). Za izdelavo seminarja so predvidene najmanj 3 ure samostojnega dela. Ocena naloge šteje pri 
izpitu v deležu 10%. Podrobnejša navodila za izdelavo seminarskega dela bodo kandidati prejeli na usposabljanju.                            
*Pri vseh predavanjih je predavateljem prepuščena odločitev, da lahko vsebino podajajo tudi na terenu. Možne so zamenjave 
predavateljev zaradi zasedenosti ali nepredvidene odsotnosti brez predhodnega opozorila. 



 

 

 

PREVERJANJE USPOSOBLJENOSTI – IZPIT 
 

Za vsak rok je  predvidena omejitev največ  12 kandidatov 
 

Prvi rok predvidoma 6.4.2019 ob 9:00 uri  
 

Drugi rok predvidoma 11.5.2019 ob 9:00 uri  
 

 

Kandidati bodo o opravljanja izpita 
obveščeni najkasneje 14 dni pred 
samim izpitom.  

Teoretični del - pisni preizkus iz vsebinskih 
sklopov predavanj  
 
Praktični del - vodenje po Škocjanskem 
jamskem spletu  
 

 

2 
 
 
4  

 

 

 

 


