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RAZPIS USPOSABLJANJA ZA REŠEVALCE IZ VODE NA DIVJIH VODAH – program C sezona 2020 

 
POZOR! 
Razpis je za leto 2020 vsebinsko prenovljen, zato vas vljudno prosimo, da ga natančno preberete. 
 
Usposabljanje za reševalce iz vode na divjih vodah po programu C kot pooblaščeni izvajalec izvaja Zavod za 
varstvo pred utopitvami - ZVU.  
 
   
SPLOŠNE INFORMACIJE 
 
Vodja usposabljanja je Urban Herzog. 
 
Inštruktorji na usposabljanju so: 
Jože Biro 
Gašper Babnik 
Samo Leštan 
Urban Herzog 
 
ZVU bo vsako leto predvidoma razpisal štiri termine za usposabljanje za reševalce na divjih vodah po programu C. 1. 
termin konec marca ali v začetku meseca aprila, 2. termin v maju, 3. termin v maju in juniju in 4. termin v 
septembru ali oktobru. Dejanska izvedba vseh usposabljanj v razpisanih terminih je odvisna zadostnega 
števila prijav. Ob premajhnem številu prijav se usposabljanje odpove. 
 
Najmanjše število udeležencev za izvedbo posameznega usposabljanja je 14, največje število udeležencev na 
posameznem usposabljanju pa 24. 
 
Na usposabljanje bo sprejeto največ 24 kandidatov, ki bodo poslali popolne prijave. Prijave se pošljejo po e-
pošti (urban.herzog@voda-resevanje.si), sprejme pa se prvih 24 kandidatov, ki so poslali popolno prijavno 
dokumentacijo in potrdilo o plačilu. O uspešnosti prijave bodo kandidati obveščeni po e-pošti.  
Predhodne rezervacije za prosta mesta na usposabljanju niso možne.  
 
CENA USPOSABLJANJA je 483,61 € brez DDV in 590,00 € z obračunanim DDV. 
 
Program usposabljanja za reševalce iz vode na divjih vodah obsega 80 pedagoških ur. Usposabljanje traja 7 dni in je 
razdeljeno na dva dela (3dni + 4 dni). 
 
POMEMBNO!!! 
KANDIDAT MORA PRIJAVNICO PODPISATI LASTNOROČNO! 
Kandidat s podpisom prijavnice namreč potrdi: 

1. Da, je seznanjen in da se strinja s celotno vsebino aktualnega razpisa za usposabljanje za Reševalce 
na divjih vodah po programu C, ki ga kot pooblaščeni izvajalec izvaja Zavod za varstvo pred 
utopitvami. 

2. Da se zaveda, da je reševanje iz vode, še posebej reševanje iz tekoče ali divje vode rizična dejavnost 
in da je kandidatovo sodelovanje na usposabljanju za Reševalce na divjih vodah po programu C 
povezano z visoko stopnjo rizika, kar pomeni, da lahko na usposabljanju pride do poškodb in v 
skrajnem primeru tudi smrti. 

3. Da se zavezuje, da bo zaradi zagotavljanja čim višje stopnje varnosti, dosledno upošteval vsa 
navodila inštruktorjev. 

4. Da se zaveda, da mora zaradi same zahtevnosti usposabljanja, na usposabljanje priti z vso 
predpisano osebno opremo, ki je v brezhibnem stanju, da mora priti psihofizično dobro pripravljen ter 
da je zelo priporočljivo, da že pred usposabljanjem pridobi čim več izkušenj s področja divjih vod.   

5. Da se zaveda, da je v sklopu usposabljanja potrebno opraviti vse zahtevane vaje, da pa ima vedno 
pravico zavrniti sodelovanje na vaji za katero se ne čuti dovolj sposobnega. S tem odstopi od 
nadaljnjega sodelovanja na usposabljanju. V tem primeru izvajalec usposabljanja plačanega denarja 
ne vrne. 
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6. Da se zaveda, da imajo inštruktorji pravico prepovedati nadaljnje sodelovanje na usposabljanju 
vsakemu kandidatu za katerega ocenijo, da s svojim sodelovanjem na praktičnih vajah ogroža sebe in 
potencialno tudi ostale udeležence usposabljanja vključno z inštruktorji. Tudi v tem primeru izvajalec 
usposabljanja plačanega denarja ne vrne.  

7. Da je seznanjen z dejstvom, da v času usposabljanja ni nezgodno, zdravstveno ali kakorkoli drugače 
zavarovan s strani Zavoda za varstvo pred utopitvami kot pooblaščenega izvajalca usposabljanja. 
Kandidati morajo imeti urejeno lastno nezgodno in/ali zdravstveno zavarovanje. 

 
INFORMACIJE O AKTUALNIH TERMINIH USPOSABLJANJA 
 

1. TERMINI USPOSABLJANJA 

 

DATUMI ZVU-RDV 2020 
APRIL 

od petka 3.4.2020 do nedelje 5.4.2020 

od četrtka 9.4.2020 do nedelje 12.4.2020 

 

MAJ 

od petka 8.5.2020 do nedelje 10.5.2020 

od četrtka 14.5.2020 do nedelje 17.5.2020 

 

  

MAJ - JUNIJ 

od petka 29.5.2020 do nedelje 31.5.2020 

od četrtka 4.6.2020 do nedelje 7.6.2020 

 

  

SEPTEMBER  

od petka 18.9.2020 do nedelje 20.9.2020 

od četrtka 24.9.2020 do nedelje 27.9.2020 

 
                                                
 

2. OKVIRNI PROGRAM USPOSABLJANJA  
 
Usposabljanje je razdeljeno na: 

- teoretično usposabljanje iskanja in reševanja iz vode in vrvnih tehnik, 
- praktične vaje iskanja in reševanja iz tekoče in divje vode ter vrvnih tehnik 

 
Usposabljanje je razdeljeno na vsebinske sklope, ki se bodo izvajali ločeno po dnevih v času razpisanega termina. 

Urnik usposabljanja znotraj dni v razpisanem terminu je predvsem odvisen od vremenskih razmer, vodostaja reke 

Soče in vseh ostalih dejavnikov, ki bi lahko kakorkoli vplivali na varnost udeležencev in inštruktorjev na usposabljanju.   

Urnik usposabljanja 

6 dni usposabljanja poteka v kajakaškem centru v Solkanu, en dan pa na reki Soči v Bovcu.   
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Usposabljanje načeloma poteka vsak dan v času med 6:00 in 22:00 uro z odmorom za kosilo (1 x pa lahko tudi med 

22:00 uro zvečer in 6:00 uro zjutraj)  

Vsebinski sklopi in število ur za posamezni sklop so opredeljeni v programu – C. 

Predstavljeni program je samo okviren. Izvajalec si pridržuje pravico do časovnih sprememb, vsebinskih zamenjav in 

prilagoditev znotraj programa glede na vodostaj, vremenske razmere in druge objektivne razloge, ki pogojujejo 

izvajanje usposabljanja.  

Udeleženci so o vsebinah in spremembah urnika obveščeni sproti oziroma za vsak dan posebej. 

3. POGOJI ZA PRIJAVO NA USPOSABLJANJE 
 

• minimalna starost 18 let 

• potrdilo o plačilu usposabljanja 

• zdravniški pregled, na podlagi Pravilnika o opremi in sredstvih za dajanje prve pomoči, usposabljanju in 
preizkusih prve pomoči ter zdravniških pregledih reševalcev iz vode (Uradni list RS, št. 70/03 in 34/04 – popr.), 
ki ni starejši od 6 mesecev 

• opravljen preizkus usposobljenosti za prvo pomoč, na podlagi  Pravilnika o opremi in sredstvih za dajanje 
prve pomoči, usposabljanju in preizkusih prve pomoči ter zdravniških pregledih reševalcev iz vode (Uradni list 
RS, št. 70/03 in 34/04 – popr.) 

• plačilo kotizacije za usposabljanje na naš TRR 

• ob začetku usposabljanja se kandidat izkaže z osebnim dokumentom. 
 

4. POGOJI ZA SODELOVANJE NA USPOSABLJANJU 
 

• izpolnjeni vsi zgoraj navedeni pogoji za prijavo na usposabljanje 

• ustrezna psihofizična pripravljenost: 

• opravljen predpisan zdravniški pregled za reševalce iz vode; 

• uspešno opravljen preizkus znanja plavanja in plavalnih sposobnosti ob začetku usposabljanja, kar 
pomeni: 
- preplavati 200m v času 4:00 min (start iz vode z odrivom od roba bazena); 
- preplavati 25 m pod vodo (start iz vode z odrivom od roba bazena). 
 

• OBVEZNA popolna osebna oprema reševalca iz vode: 

• primerna oblačila za vodo (neoprenska ali suha obleka) dovolj topla za uporabo v mrzli vodi in 
pokrivalo za toplotno zaščito glave  (priporočamo 5 mm neoprensko obleko z neoprensko kapuco); 

• športno obuvalo z debelim podplatom (lahko so tekaški športni čevlji, nizki treking čevlji ali posebni 
čevlji za soteskanje; sandali, kajakaški čeveljci ali neoprenski čeveljci za rafting niso dovoljeni); 

• neoprenske nogavice; 

• čelada (lahko je kajakaška ali alpinistična), spredaj na čeladi naj bo lepilni trak na katerem je ime 
kandidata; 

• plovni pripomoček (rešilni jopič) ustrezne velikosti s sistemom za hitro odpiranje v sili pod 
obremenitvijo. Na traku sistema za hitro odpiranje mora biti na kovinskem obročku iz nerjavečega 
jekla tako imenovani »cowtail« z veliko vponko z matico hruškaste oblike  OBVEZNO!!!; 

• nož za uporabo v vodi (zložljiv ali s fiksnim rezilom); 

• piščalka za uporabo v mokrih pogojih; 

• vrv za reševanje iz vode, dolžine najmanj 18 m (priporočamo dolžino 20 ali več metrov); 

• pas za nošenje vrvi za reševanje iz vode; 

• 4 hruškaste (HMS) vponke z matico (priporočamo key lock sistem zapiranja) in CE/UIAA certifikatom; 

• 8 metrov 6 mm pomožne vrvice – »prussik« (za plezanje - alpinizem) s CE/UIAA certifikatom; 

• 6 m cevastega traku  – »gurtna« (za plezanje - alpinizem) s CE/UIAA certifikatom; 

• Najlonska neskončna plezalna zanka za sidrišča, dolžine od 170 cm do 180 cm, narejena iz traku s 
širino najmanj 1,5 cm ter s CE/UIAA certifikatom; 

• tri AAA baterijske vložke; 

• pisalo in zvezek za zapiske. 
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POZOR! 

• Kandidati, ki do začetka praktičnih vaj ne bodo imeli zgoraj navedene popolne osebne opreme, ne 
bodo mogli nadaljevati usposabljanja. V tem primeru vplačanega denarja ne vračamo. 

• Kandidati, ki ne opravijo preizkusa znanja plavanja in plavalnih sposobnosti, ne morejo sodelovati na 
usposabljanju. Vrne se jim vplačani denar, razen stroškov preizkusa (48,80 € z DDV). 
 

5. POGOJI ZA USPEŠEN ZAKLJUČEK USPOSABLJANJA 

• 100% prisotnost; 

• uspešno opravljene vse naloge, ki se določijo na usposabljanju; 

• pozitivna ocena kandidatovega sodelovanja na usposabljanju. 
 

6. KAKO SE PRIJAVITE? 
 
Prijave na usposabljanje je treba po e-pošti na naslov: 
urban.herzog@voda-resevanje.si 
 
Zadnji rok za prijavo je 3 dni pred začetkom usposabljanja. 
 
Popolna prijava vsebuje: 

• Fotografijo ali scan pravilno izpolnjene in lastnoročno podpisane prijavnice; 

• fotografijo ali scan potrdila o opravljenem predpisanem zdravniškem pregledu za reševalce iz vode ter 
potrdila o opravljenem preizkusu usposobljenosti za prvo pomoč; 

• fotografijo ali scan potrdila o plačilu usposabljanja; 

• plačilo kotizacije za usposabljanje na naš TRR. 
 
Dodatne informacije o usposabljanju lahko dobite na: 
 
e-pošta: urban.herzog@voda-resevanje.si 
telefon: 00 386 41 457 418 
 

7. KAKO SE ODJAVITE? 
 
Obvestilo o odjavi pošljite na e-poštni naslov: 
 urban.herzog@voda-resevanje.si 
Zadnji rok za odjavo je 2 dni pred začetkom aktualnega usposabljanja.  
 
Kandidatu, ki se pravočasno odjavi, se vrne ves vplačani denar. 
Kandidatu, ki zamudi rok odjave Zavod za varstvo pred utopitvami od vplačanega zneska zaračuna 61,00 € z DDV 
za nastale stroške organizacije. 
Zavod za varstvo pred utopitvami si pridržuje pravico do sprememb terminov in odpovedi usposabljanja iz 
objektivnih razlogov ali zaradi premajhnega števila prijavljenih kandidatov. O vseh aktualnih spremembah v zvezi z 
usposabljanjem bodo že prijavljeni kandidati obveščeni po elektronski pošti v najkrajšem možnem času oziroma 
najkasneje 1 dan pred začetkom usposabljanja.  
 

8. CENA USPOSABLJANJA IN NAČIN PLAČILA 
 
Cena usposabljanja je 483,61 € brez DDV in 590,00 z obračunanim DDV. Preizkus znanja plavanja in plavalnih 
sposobnosti je že vštet v ceno usposabljanja. Kandidatu, ki ga ne opravi uspešno, ga obračunamo posebej, 
vrnemo pa mu preostali znesek že vplačanega denarja. Cena preizkusa znanja plavanja in plavalnih sposobnosti je 
48,80 € z DDV. 
 
PO PREJEMU VAŠE PRIJAVNICE, KI NAM JO OBVEZNO POŠLJITE PO E-POŠTI (urban.herzog@voda-
resevanje.si) KOT JPG ALI PDF DATOTEKO, VAM BOMO RAČUN POSLALI PO E-POŠTI. 
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Po prejemu našega računa denar za usposabljanje nakažete na TRR:  
 

Zavod za varstvo pred utopitvami,  
Smrtnikova 4,  
1000 Ljubljana,  
IBAN: SI56 61000 0019480566 (Delavska hranilnica);  
swift: HDELSI22;  
namen plačila: RDV + začetni datum usposabljanja  
Referenca: 00 in datum palčila (DD/MM/YYYY). 
 
PROSIMO, DA V PRIJAVNICI NATANČNO NAVEDETE PODATKE PLAČNIKA. 
 
V KOLIKOR JE PLAČNIK USPOSABLJANJA PODJETJE, MORA LE TO POSLATI IME ALI SEZNAM IMEN OSEB 

ZA KATERE JE PLAČALO NA E-POŠTNI NASLOV  . 
 

9. RAZLAGA POJMOV: 
 
USPOSABLJANJE poteka v tečajni obliki. Kandidati se seznanijo z vsemi teoretičnimi in praktičnimi vsebinami 
programa C za Reševalce iz vode na divjih vodah. Pomemben del usposabljanja je urjenje praktičnih vsebin 
programa. Izvajalec je Zavod za varstvo pred utopitvami. 
 
PREIZKUS ZNANJA PLAVANJA IN PLAVALNIH SPOSOBNOSTI je s Pravilnikom o reševalcih iz vode zakonsko 
predpisan preizkus, ki ga mora opraviti vsak, ki se želi udeležiti usposabljanja ali izpita za reševalce na divjih 
vodah po programu – C.  
Vsebina preizkusa je:   

- preplavati 200m v času 4:00 min (start iz vode z odrivom od roba bazena) 
- preplavati 25 m pod vodo (start iz vode z odrivom od roba bazena) 
 

Preizkus izvaja Zavod za varstvo pred utopitvami kot nosilec usposabljanja in je organiziran v bazenu ob začetku 
vsakega usposabljanja. Na izpitih preizkusa ni mogoče opravljati. 
 
PREIZKUS USPOSOBLJENOSTI oziroma IZPIT pa je v pristojnosti Uprave RS za zaščito in reševanje.  

• IZPIT - obsega teoretični in praktični del in je namenjen vsem, ki ga opravljajo prvič. 
Kandidat mora izpolniti sledeče pogoje in priložiti sledeče papirje: 
Za reševalca iz vode po programu C se lahko usposobi oseba, ki 
- je polnoletna, 
- ima najmanj srednjo poklicno izobrazbo, 
- ima opravljen predpisan zdravniški pregled (pri specialistu medicine dela, prometa in športa) na podlagi 
Pravilnika o opremi in sredstvih za dajanje prve pomoči, usposabljanju in preizkusih prve pomoči ter 
zdravniških pregledih reševalcev iz vode (Uradni list RS, št. 70/03 in 34/04 – popr.), ki ni starejši od 6 
mesecev, 
- je opravila preizkus iz znanja plavanja in plavalnih sposobnosti (izvajajo ga pooblaščeni izvajalci pred 
začetkom usposabljanja), 
- je opravila preizkus usposobljenosti za dajanje prve pomoči (izvaja ga Rdeči križ Slovenije) na podlagi  
Pravilnika o opremi in sredstvih za dajanje prve pomoči, usposabljanju in preizkusih prve pomoči ter 
zdravniških pregledih reševalcev iz vode (Uradni list RS, št. 70/03 in 34/04 – popr.), 
- fotografijo (35 mm x 45 mm) za izkaznico, 
- in potrdilo o plačilu izpita. 
 

• PREIZKUS USPOSOBLJENOSTI (LICENCA) 
 - obsega samo praktični del in ga opravljajo samo tisti, ki potrjujejo licenco. Kandidati ga morajo opraviti 
vsaka 3 leta, kakor tudi obnoviti licenco za prvo pomoč in ponovno opraviti zdravniški pregled. 

 
POMEMBNO!!! 
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Prijava na usposabljanje ne pomeni hkrati tudi prijave na izpit. 
Preizkuse usposobljenosti (izpit ali izpit za obnovitev licence) organizira in izvaja Uprava RS za zaščito in reševanje, 
Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana. 
 
Podrobne informacije o prijavi (tudi prijavnica), terminih, pogojih, programih in predpisih so objavljene na spletni strani 

http://www.sos112.si/slo/page.php?src=os41.htm 

Svetujemo vam, da se na izpit prijavite istočasno kot na usposabljanje. Prijavnico za izpit najdete na zgornji 
povezavi! 
 
 
PRIJAVNICA ZA USPOSABLJANJE (TEČAJ) JE NA NASLEDNJI STRANI ↓↓↓  
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PRIJAVNICA NA USPOSABLJANJE REŠEVALEC IZ VODE NA DIVJIH VODAH – PROGRAM C 

 
TERMIN, NA KATEREGA SE PRIJAVLJATE:_________________________________ 
 
PROSIMO, DA PRIJAVNICO IZPOLNITE Z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI. 

IME IN PRIIMEK   

DATUM IN KRAJ ROJSTVA   

ULICA IN HIŠNA ŠTEVILKA   

POŠTNA ŠTEVILKA IN KRAJ   

MOBILNI TELEFON   

E-MAIL NASLOV   

IZPOLNITE SAMO, ČE PLAČATE SAMI  

STE SAMOPLAČNIK? USTREZNO OBKROŽI                                DA                                 NE 

NAVEDITE PODATKE, ZA KATERE 
ŽELITE, DA SO NA RAČUNU  

IZPOLNITE SAMO, ČE STE S.P. ALI ZA VAS PLAČA S.P. ALI PODJETJE 

STE S.P. ALI ZA VAS PLAČA S.P. ALI 
PODJETJE? USTREZNO OBKROŽI                                DA                                 NE 

PODATKI ZA IZDAJO RAČUNA   

NAZIV IN NASLOV PODJETJA, KI 
PLAČA ZA VAS  

  

IME IN PRIIMEK KONTAKTNE OSEBE 
PRI PODJETJU   

MOBILNI TELEFON KONTAKTNE 
OSEBE PRI PODJETJU   

E-MAIL NASLOV KONTAKTNE OSEBE 
PRI PODJETJU   

   

ZAVEZANEC ZA DDV USTREZNO OBKROŽI                                DA                                 NE 

DAVČNA ŠTEVILKA    

ali   

ID ŠTEVILKA ZA DDV  

Spodaj podpisani z lastnoročnim podpisom potrjujem, da se prijavljam na usposabljanje po programu Reševalec iz 
vode na divjih vodah – program C, ki ga izvaja Zavod za varstvo pred utopitvami, da sem seznanjen s pogoji prijave in 
odjave ter da sem seznanjen z vsemi pogoji in informacijami iz aktualnega razpisa za omenjeno usposabljanje.  
 
Zavod za varstvo pred utopitvami bo navedene osebne podatke uporabil zgolj za namen usposabljanja in jih varoval 
skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07). 
 
 
 
Kraj in datum:       Lastnoročni podpis kandidata: 

mailto:info@voda-resevanje.si
http://www.voda-resevanje.si/

