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A. SPLOSNI DEL
1. IMEPROGRAMA
Ime programaje Programtemeljnegausposabljanja
rz jam.
re5evalcev
ObrazloLitevimena. Jamarskare5evalnasluZba(v nadaljevanjuJRS) uporablja ime jamarski
re5evalec,ko ge za re5evanje iz naravnih jam, opu5denih rudnikov, v peskokopih in
kamnolomih.

2. UTEMELJITEV
PROGRAMA
Kraiki teren predstavlja43 o/opovrline Slovenije.Ena od njegovih glavnih znadilnostiso kra5ke
jame, kjer se lahko po5kodujejopoklicni raziskovalci,lovci, gozdarjr,usposobljenijamarji in
turistidni ali nakljudni obiskovalcijam (v nadaljnjembesedilu:jame). Praksaje pokazala.da s
povr5jav jame pade kar nekaj smudarjev,sprehajalcevin celo Livali, domadihin divjih. V teh
primerihje obidajnovzrok nesredezdrs s povrija v naravnojamo. Nesredese dogajajotudi v t. i.
urbanempodzemlju,kot so ja5ki, kanali in drugo. V na5tetihprimerih so pri re5evalnihakcijah
udinkoviti le dobro usposobljeniin izurjeni re5evalci,ki obvladajodelo v zaprtemprostoruin z
udinkovito in varno uporabo vrvne tehnike (angl. single rope techinque)in drugih specialnih
znanj doseZejodim boljSi rzid za poikodovanca.

Znar.Jla,pridobljena s tem programom, bodo redevalci lahko povezovali s sorodnimi, Ze
pridobljenimi znanji, predvsem na podrodju tehnidnega redevanja. Tako so pomembna
specialistidnaznarya,kot so miniranje v metanskihjamah, jamsko potapljanje,medicina(tudi
nujna medicinskapomod (v nadaljnjembesedilu:NMP), logistika,ekstremnojamarstvoitd.

VarnostneokoliSdinev deZelahzahodnegaBalkana(v nadaljnjembesedilu'.ZB), kjer naj bi se
programtudi izvajal, so zelo podobneoceni tveganjana tem podrodju v Republiki Sloveniji.
Skoraj vse deZeleZB imqo 5e ved krasa kot RepublikaSlovenija,razen Srbije.Nadalje bomo
vzpostavili enotne standardena podrodju usposabljanjaza te potrebe v deZelahZB. Tako bo
na tem podrodju stekla sama po sebi. Programje pomemben,sa1z izjemo
standardizacija
Hrvaike in Srbije (usposabljanjaimajo v sklopu re5evanjav gorah) podobnih re5evalcevv
deZelahZB ni, kar pomeni veliko tveganjeza udinkovitostre5evanjaob vseh prej omenjenih
primerih. Pomembnaje racionaltzacrjapostopkov za pridobivanje ustrezne ravni znanja v
deZelahZB. Zelo pomembenvidik programaje prenosdobre prakseiz RepublikeSlovenijev

deZeleZB. S tem programombomo skraj5alidas,ki je njuno potrebenza operativnostre5evalnih
ekip v teh drLavah,pridakujemoda bomo dvignili zaupanjemed re5evalnimiekipami, kar bo
povedalomoZnostiza sodelovanjedrZavnihekip ob intervencijah.V zadnjemobdobju (od leta
2000) se vse ved slovenskihjamarjev udeleZujemednarodnihraziskovanjkra5kegapodzemlja
predvsemna obmodju ZB. NaS prenos znanjana podrodjujamarstva in reievanja iz jam bo v
primeru nesredev jamah na tem obmodju bistveno pripomogel k boljiemu izidu re5evalne
intervencije.

Zrazvojemjamarstva in 5e posebejturizma v drZavahZB se pri drZavnihorganih modnokrepi
zavest,da so prav drLaveodgovorneza organizacijore5evanjaizjam Le samo,de imajo jame na
deklaracijejamarskihre5evalnihsluZb,ki je bil
svojemozemlju.To je bistvendel mednarodne
sestavljenna kongresuna MadZarskemleta2007 (in je 5ev pripravi).

Podobenmednarodniprogrampotekav okviru Francoskere5evalneSolepri SSF,ki potekaZe od
za(,etkao semdesetihlet.

Programje namenjenslovenskimin mednarodnimuporabnikom.

3. CILJNASKUPINA
Program je v prvi vrsti namenjenjamarjem prostovoljcem iz jamarskih druStev,gasilcem,
policistom,vojakom, zdravstvenimdelavcemin drugim zainteresiranimskupinamsil za zaldito,
re5evanjein pomod, ki imajo opravljen rzpit jamar ali primerljiv nacionalni program za
samostojnojamarsko dejavnost z dovolj izku5njami. Sdasoma bi lahko vanj vkljudevali
profesionalnestruk1ure,de sebo izkazalapotrebapo takemkadru.

4. CILJIPROGRAMA
e iz jam. Poudarekbo na posebnostih
Programbo dal resevalcemtemeljno znanjeza resevanj
postopkovin orgamzacijedela re5evalnihekip ob nesrediali na vaji. Re5evalcemrz jam bo
program zagotovil splo5no znanle za varen in udinkovit transport poSkodovancarz jame.
Re$evalcise bodo urili za premagovanjeovir v jami (brezna,meandri, reke itd.). Spoznalise
bodo z uporabo nekaterih specialnihmetod, ki se uporabljajov praksi ob re5evanju.Program
vkljudujetudi predstavitevspecialnosti(miner,jamski potapljad,zdravnik,logistik, vezist itd.).

jamarjevv razlidnih
Cilj je na racionalennadinvzpostavitizadovoljivostopnjousposobljenosti
drLavah,da bodo ob nesrediali drugem izrednemdogodku racionalno in enotno reagirali in
udinkovitopomagali.

5. TRAJANJEPROGRAMA
Programuvajalnegausposabljanjare5evalcevrz jam traja 80 ur, kar se lahko izvede v sedmih
dnehali dveh delovnihtednih.

ZNANJA
IN OCENJEVANJA
6. OBVEZNINAEINIPREVERJANJA
Preverjanjeznanja,spretnostiin ve5dinpoteka sproti.Preverjanjesklopov re5evalnihmanevrov
potekapo skupinahna pripravljalnih vajah in prikazih.

Odlodilnegapomenaje sodelovanjena zakljudni vaji po svojih zmoZnostihin skrbno izvajanje
zaupanihnalog. Zakljudnavajase oceni z opravil ali ni opravilNa zakljudni vaji lahko sodelujejo tudi drugi, npr. nacionalni re5evalci.V tem primeru se
ugotavljatudi usklajenostravni znanja,tehnik in postopkovre5evanjamed tedajniki in drugimi
(nacionalnimi)reSevalci.

V PROGRAM
JI ZAVKLJUEITEV
7. POGO
obiskovanjajam (varstvookolja, vrvna
Pogoj za vkljuditev v programje spretnostsamostojnega
tehnika,gibanjepo vrvi, izdelavasidriSd,opremljanjezahtevnejSihsmeri npr. prednicin tirolk ter
jamah.
druga potrebna specialna znanja) in dovolj izkuienj skozi ved jamarskih akcij v
preverjanje in ocenjevanjeteh znary in veidin poteka prvi dan usposabljanja.Izloditev iz
programaje lahko le skrajniukrep.
NajniZjastarostkandidatovje 18 let.

Kandidatvnaprejizpolni in poSljeprijavnico v zahtevanemroku s straniorganizatorja.

UdeleZenecmora pisno izjavrtr,da je psiho-fizidnosposobenzaudeleLbov programuin da bo
upo5tevalvarnostnenorme pri delu ter varstvojam.

V PROGRAMU
JI ZA NAPREDOVANJE
8. POGO
e cilj ev programa.
Uspeino doseganj

PROGRAMA
DOKONEANJE
JI ZAUSPESNO
9. POGO
Uspeinonapredovanjemed tedajemter varno in uspeSnorzvedenazakljudnare5evalnavaja.

PROGRAMOM
Z DOLOCENIM
PRIDOBI
10. KAJ UDELEZENEC
rz
S programomtemeljnegausposabljanjare5evalceviz jam pridobi udeleZenecnaziv re5evalec
jam.

Naziv reievaleciz jam omogoda,da re5evaleclahko napredujev vodjo reievalneekipe ali vodjo
re5evanja.

IZOBRAZEVANJA
11. ORGANIZACIJA
Za organizacijoizobraLevanjamorajo biti izpolnjeni dolodeninastanitveniin udni pogoji. Med
m in
njimi mora biti naravnastena.Priporodljivje plezalnistolpter vsaj dvejami: ena zvsaj 50
prvih dneh
druga z vsaj 100 m globine ter preteZnovodoravnajama z vsaj 500 m dolZine.V
nadaljujev
usposabljanjase uporabi urbane objekte, kasneje se preide na naravne stene in
naravnihjamah.
e tzvajaz najve( 30 udeleZenci.V skupinahpoteka usposabljanje
se usposabljanj
Organizac4sko
zanajved10 oseb.V skupini morabiti prisotenen in5truktorin dva pomodnika.
pri izvedbi programa sodeluje ekipa, ki jo sestavljajovodja usposabljanja,in5truktorji in
pomodniki.

Stro5keprogramakrij e po5iljatelj kandidatov

12. POSEBNOSTI
IZVEDBEPROGRAMA
je poudarekna praktidnemusposabljanju,kjer se od udeleZencev
V procesuusposabljanja
zahtevajosposobnostracionalnihodloditev kljub visoki stopnji stresnihmomentovv naravnih
pogojihnpr. nudenjeNMP v blatnemokolju jame, ali logistikav slabihvremenskihrazmerah.

KI JIH
IZKUSNJE,
IN DELOVNE
ZNANJA,VESEIruE
13. IZOBRAZBA,
PROGRAMA
MORAJOIMETIIZVAJALCI
Pri izvedbi programa sodeluje ekipa, ki jo sestavljajovodja tzobraZevanja,initruktorji in
pomodniki. In5truktor mora imeti kondanmednarodniprogram za re5evalcaiz jam. Pomodnik
mora imeti opravljennacionalniali mednarodnoprimerljiv programza reievalcaiz jam.

Vodja izobralevanjaje organizatorizvedbeprogramain ne potrebujeposebnihjamarskrhznanj
in ve5din.

rzobrazboin znanje s tega podrodja.
lzvajalci programa morajo imeti pedago5ko-andrago5ko
IzobraLevalnicenter za zaidito in re5evanjeRepublike Slovenije izvajalcem svojih programov
znanj.
omogodapridobitevpedagoSko-andragoSkih

Izvajalci mednarodnihtedajevmorajo obvladatiangleSkijeztk.

14. VIDEZLISTINE
dolodenprogramopravil.Listina ima obliko
Listinaje dokument,ki potrjuje,da je udeleZenec
potrdila,ki gaizdalzobraLevalnicenterza zal(ito rnizobraLevanjeRepublikeSlovenije.

IN KATALOGOV
15. AVTORJIPROGRAMA
Araorji programa so AleS StraLar,UroS Ilid, lanez Malen5ek, Alei Cedilnik in dr. Andreja
Lavrid.

B. POSEBNIDEL
Posebni del programa vsebuje predmetnik in katalog znail za posamezenpredmet oziroma
vsebinskimodul.

16. PREDMETNIK
Predmetnik vsebuje predmetna podrodja oziroma module ali izbirne vsebine. Vsebine so
dolodenes Stevilomur za posamezenpredmetali predmetnopodrodjeoziroma modul. Vsebina
programaje s predmetnikomrazdlenjenana posameznezaokroLeneenote.

Vsebine:
znadilnostikraikega podzemljain pomenvarstvajam (2 uri),
uporabavrvne tehnike(5 ur),
postopkiob nesrediv jami in tovari5kapomod(1,5ure + 5 ur),
pregledpoikodovanca(3,5 ure),
komunikac4a(2 urr),
timsko delo (2 uri),
postavitevsistemovzaizvlek in transportter udenjere5evainihmanevrov(8,5 ure),
(4,5 uri),
nadrtovanjerelevanjaiz jam in pomen analizevaje/re5evanja
rz jame (41 ur),
rzvlekpo5kodovanca/nosil
nesredv jamarskihvrstah(l ura),
prepredevanje
pripravare5evalnihenotza mednarodneintervencije(2 uri) in
predstavitevspecialnosti(2 uri).

V prvem dnevu usposabljanjamorajo udeleZencipostatipopolnoma samostojnipri gibanju po
postavljenivrvi na objektu ali na naravnisteni.

Posameznemanevre, nadrtovanjere5evanja,komunikacijo in izvlek po5kodovancase udi in
konfiguracije.
izpopolnjujenajprej na steniin nato v jami enostavnejSe

Program predvideva, da udeleLenciLe obvladajo NMP, tako da se jih samo opozori na
posebnostinudenja NMP v jamskem okolju. V program se lahko vkljudi tudi izobraZevalne
programe,ki so Ze uvr5deniv nadrt izobraLevaryain usposabljafia s podrodja varstva pred

naravnimi in drugimi nesredamilzobralevalnega centra za za5dito in reievanje Republike
Slovenije kot je npr. program usposabljanjaza uporabo zrakoplovov za potrebe zaidite,
re5evanja
in pomodi- modul A.

17. KATALOGZNANJA
Katalog znanjaza predmet vsebuje ime predmeta,predmetnospecifidnekompetenceoziroma
vsebinein operativnecilje. Operativnicilji dolodajoinformativnein formativnecilje.

Operativnicilji dolodajo razmerje med informativnimi in formativnimi cilji. Informativni cilji
zajemalovsebine znanja na razlidnlh taksonomskihstopnjah,kar udeleZencemomogoda,da
spoznajoustrezno strokovno podrodje. Formativni cilji pa opredeljujejo spretnosti,ve5dine,
usposobljenostpri uporabi metod, postopkov, delovnih procesov, konceptov in strategij, ki
omogodajouspe5noopravljanjekljudnih delovnih nalog. Dolodajo se z vidika obvladovanja
metod dela, delovnih postopkov, konceptov in strategij za reievanje konkretnih delovnih
problemovv konkretnihdelovnih situaciiah.

S Stevilomkontaktnihur in ur samostojnega
dela se dolodijoobveznostiudeleZencev.

Vsebinaali kompetenca Informativni cilji

Znadilnostikra5kega
podzemljain pomenvarstva
iam

Formativni cilji

(vsebina,teorije, modeli,
strokovnistandardi)

(ve5dine,metode,postopki,
koncepti,strategije)

UdeleZenec:

UdeleZenec.

anahzirain raziskujekraike
pojavein kra5kopodzemlje
pozna nezaLelenevplive na
jamskookolje

- poznaa\tonomnogbanJe
po vrvi, da lahko re5evalciv
skrajnisli naredijovsaj
pristopniplan k re5evaniu
Postopkiob nesrediv jami in - poznain opi5epostopkeob nesrediv jami
tovariSkapomod
- poznapostopkeza snemanje poikodovancaz Yrvr
- poznaNMP
Pregledpoikodovanca
- poznapostopkestabilizacije
poSkodbein prepreditev
podhladitve
Uporabavrvne tehnike

varnoobiskujein raziskuje
kraiko podzemlje
varstvojam
upoSteva

gibanjepo
samostojno
postavljenivrvi na objektih
in na naravnisteni
racionalnoreagiraob
nesrediv jami
rzvajapostopkeob nesrediv
jami
nudi tovari5kooomod
v jami
nudi po5kodovancu
NMP
stabilizirapo5kodbe
prepredipodhladitve

- vzpostaviprimernoobliko
- p oznar azh(,nemoZnosti
v jami in
komunikacije
komuniciranjamed
uspe5nokomuniciraz
re5evalciv jami
- poznamoZnostiklicev v sili
em
drugimi re5evalci/povr5j
- komuniciraz odgovornimi:
na Il2, CZ,Policrja...
112.CZ. Policiia
- sodeluje
v skupini
poznaln razumepomen
Timskodelo
delav skupini
- poznapostavltveslstemov - postavisistemza posamezni
Postavitevsistemovza
re5evalnimaneverter
zaizvlek in transportter
izvlek in transportter udenje
izvedemanever
postopkezaustrezne
re5evalnihmanevrov
manevre
- poznanamennadrtovanlain - nadrtujereSevanje
Nadrtovanjere5evanjain
- konstruktivnoin
pomen anahze
analize
samokritidnoanahzira
vaje/re5evanja
opravlienodelo
p oznapostavitevudinkovite - dviguje in transportira
Izvlek poikodovanca/nosiliz
p o Skodovanca1
no slla rz
infrastrulcturev jami za
iame
jame
dvig nosil tz jame
- sodelujev vedrazlidnih
tunkcijah pri dvigu
po5kodovanca/nosil
iz iame
- anahziranesredev
prepredujenesredev
nesred
Prepredevanje
jamarskihvrstahdomain v
iamarskihvrstah
tuiini
spoznapomensestaveenote - pripravlja re5evalneenote
Pripravare5evalnihenotza
za mednarodneintervenciie
za mednarodneintervenciie
mednarodneintervenciie
in spoznanamen
mednarodnihenot
- sodelujez minerjem,
p
oznaopravilaminerja,
Predstavitevspecialnosti
potapliada
...
iamskimpotapliadem
iamskesa
Komunikaciia

- 6(,f 2ctu1 a,
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