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KAJAKAŠKA ZVEZA 

SLOVENIJE 
CELOVŠKA 25 

               1000 LJUBLJANA 
 
 
 

 

Ljubljana, 18.8.2016 

 
RAZPIS USPOSABLJANJA ZA REŠEVALCE IZ VODE NA DIVJIH VODAH 2016  
  
 
Usposabljanje za reševalce iz vode na divjih vodah po programu C izvaja Kajakaška zveza 
Slovenije (www.kajak-zveza-si). 
 
Preverjanje usposobljenosti (izpit ali licenca) za reševalce iz vode na divjih vodah razpiše 
in izvaja Uprava RS za zaščito in reševanje ( www.sos112.si ali www.urszr.si ).  
 
SPLOŠNE INFORMACIJE 
 
Kajakaška zveza Slovenije izvaja usposabljanje najmanj enkrat letno oziroma glede na 
potrebe in število prijavljenih.  
 
Najmanjše število udeležencev za izvedbo posameznega usposabljanja je 12, največje 
število udeležencev na posameznem usposabljanju je 20. 
 
Kandidati bodo razvrščeni v termine glede na vrstni red prispelih prijav. V termin bomo sprejeli 
največ 20 kandidatov s popolnimi prijavami. Z ostalimi kandidati se bomo dogovorili o 
možnostih za organizacijo dodatnega termina. O tem bodo pravočasno obveščeni po e-pošti. 
Tisti, ki se usposabljanja v dodatnem terminu ne bi mogli udeležiti, se lahko odjavijo, in sicer 
najmanj 8 dni pred začetkom usposabljanja. V tem primeru se povrne celotni znesek že 
vplačanega denarja.  
 
Predhodne rezervacije za prosta mesta na usposabljanju niso možne. Kot rezervacija 
šteje samo prispela in popolna prijava. 
 
Program usposabljanja za reševalce iz vode na divjih vodah obsega 80 ur. Usposabljanje traja 
7 dni in je lahko razdeljeno na več delov. Po koncu usposabljanja praviloma sledi izpiti, ki ga 
razpiše Uprava RS za zaščito in reševanje (več o prijavi, rokih, ceni ipd. na spletni strani 
www.urszr.si ali www.sos112.si ) 
 
Udeleženci tečaja morajo biti zdravstveno in nezgodno zavarovani. Tečaja pa se udeležijo na 
lastno odgovornost. 
 
 

http://www.kajak-zveza-si/
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TERMINI USPOSABLJANJA 
 
Spomladanski termin, šifra: P3 – 2016 
- prvi del petek do nedelja 7.10.2016 – 9.10.2016  
- drugi del petek do nedelja 14.10.- 16.10.2016 
- tretji del sobota, nedelja  22.10.-23.10.2016 
 

USPOSABLJANJE POTEKA V KAJAKAŠKERM CENTRU V Novi Gorici IN NA REKI 
SOČI 

 
OKVIRNI PROGRAM USPOSABLJANJA 
 
Prvi del 7.10.2016: 
Prvi dan 
17.00 – Preizkus plavalnih sposobnosti v Ajdovščini 
8.10.-9.10.2016: Solkan 
7:30 do   9:30 – teorija in praktične vaje vrvnih tehnik 
10:00 do 16:00 – praktične vaje 
17:00 do 20:00 – teorija,  
 
Drugi  del 14.10.-16.10.2016: Solkan 
7:30 do   9:30 – teorija in praktične vaje vrvnih tehnik 
10:00 do 16:00 – praktične vaje 
17:00 do 20:00 – teorija,  
 
Tretji del 22.10.-23.10.2016 : Bovec - Solkan 
  7:30 do   9:30 – teorija in praktične vaje vrvnih tehnik,  
10:00 do 16:00 – praktične vaje,  
17:00 do 20:00 – teorija,  
 
Zadnji dan ob 16.00 izpit. 
 
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. 
 
POGOJI ZA PRIJAVO NA USPOSABLJANJE 
 
 minimalna starost 18 let – fotokopija osebnega dokumenta, 
 fotokopija potrdila o opravljenem predpisanem zdravniškem pregledu za reševalce iz vode 

(potrdilo izda zdravnik, specialist medicine dela, prometa in športa in ne sme biti starejše 
od 6 mesecev),  

 fotokopija potrdila o plačilu usposabljanja.  
 
Ob začetku usposabljanja se kandidat izkaže z osebnim dokumentom. 
 



POGOJI ZA SODELOVANJE NA USPOSABLJANJU 
 
 izpolnjeni pogoji za prijavo na usposabljanje, 
 ustrezno zdravstveno zavarovanje, ki krije vse morebitne posege zdravljenja poškodb in 

infekcij ( tečajniki v okviru tečaja niso nezgodno oziroma zdravstveno zavarovani); 
 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 kravl v času 4:00 min (start iz vode z odrivom od roba bazena) 
- preplavati 20 m pod vodo (start iz vode z odrivom od roba bazena) 

 popolna osebna oprema reševalca iz vode, 
 primerna oblačila za uporabo v mrzli vodi in neoprenska kapuca (zelo 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; kajakaški čeveljci ali neoprenski čeveljci za rafting niso 
dovoljeni), 

 neoprenske nogavice, 
 čelada (lahko je kajakaška ali alpinistična z dovolj luknjami za odtekanje vode) 
 plovni pripomoček (rešilni jopič) s sistemom za hitro odpiranje pod obremenitvijo -

OBVEZNO!!!, 
 nož za uporabo v vodi (zložljiv ali s fiksnim rezilom),   
 piščalka za uporabo v mokrih pogojih, 
 vrv za reševanje iz vode, dolžine najmanj 20 m,  
 pas za nošenje vrvi za reševanje iz vode, 
 4 hruškaste (HMS) vponke z matico in key lock sistemom zapiranja in UIAA atestom, 
 2 x 3 metre 6 mm pomožne vrvice – »prussik« (za alpinizem), 
 6 m cevastega traku – »gurtna« (za alpinizem). 
 

Kandidati, ki ne opravijo preizkusa znanja plavanja in plavalnih sposobnosti, ne morejo 
sodelovati na usposabljanju. Vrne se jim vplačani denar, razen stroškov preizkusa (44 
€).  
Kandidati, ki do začetka praktičnih vaj ne bodo imeli zgoraj navedene popolne osebne 
opreme, se ne bodo mogli udeležiti usposabljanja. V tem primeru vplačanega denarja ne 
vračamo. 
Kandidati sodelujejo na tečaju na lastno odgovornost. Kandidati so dolžni spoštovati 
navodila in napotke inštruktorjev. Tečajniki morajo imeti ustrezno zdravstveno in 
nezgodno zavarovanje. 

 
 
POGOJI ZA USPEŠEN ZAKLJUČEKA USPOSABLJANJA 
 
 90% prisotnost  
 uspešno opravljene naloge, ki se določijo na usposabljanju 
 pozitivna ocena kandidatovega sodelovanja na usposabljanju  
 
 
 



KAKO SE PRIJAVITE 
 
Prijave na usposabljanje je treba poslati s priporočeno pošto s povratnico na naslov: 
 
Kajakaška zveza Slovenije 
Usposabljanje RDV – PRIJAVA 
Celovška cesta 25 
1000 Ljubljana 
 
Zadnji rok za prijavo je 8 dni pred začetkom usposabljanja. 
 
Popolna prijava vsebuje: 

1. pravilno izpolnjeno prijavnico 
2. fotokopijo potrdila o opravljenem predpisanem zdravniškem pregledu za reševalce iz 

vode od specialista medicine dela, prometa in športa, ki ne sme biti starejše od 6 
mesecev in osebnega dokumenta. 

3. fotokopijo potrdila o plačilu usposabljanja. 
 
Dodatne informacije o usposabljanju lahko dobite na: 
jakob.marusic@kajak-zveza.si 
fax/telefon: 01 239 6612 
 
POMEMBNO!!! 
 
Prijava na usposabljanje ne pomeni hkrati tudi prijave na izpit.  
Preizkuse usposobljenosti (izpit ali licenca) organizira in izvaja Uprava RS za zaščito in 
reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana.  
 
Podrobne informacije o prijavi, terminih, pogojih, programih in predpisih so objavljene na 
spletni strani www.sos112.si,  www.sos112.si/slo/iczr_page.php?src=iz14.htm  

 
KAKO SE ODJAVITE 
 

Izpolnite ODJAVNI LIST in ga pošljete na Kajakaško zvezo Slovenije. Zadnji rok za odjavo je 8 
dni pred začetkom aktualnega usposabljanja. Odjavo je treba poslati s priporočeno pošto s 
povratnico na naslov: 
 
Kajakaška zveza Slovenije 
Usposabljanje RDV – ODJAVA 
Celovška cesta 25 
1000 Ljubljana 

 
Kandidatu, ki se pravočasno odjavi, se vrne ves vplačani denar.  
Kandidatu, ki zamudi rok odjave Kajakaška zveza Slovenije od vplačanega zneska zaračuna 
50 € za nastale stroške organizacije.   

 
Kajakaška zveza Slovenije 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 usposabljanji bodo že prijavljeni kandidati obveščeni po 

mailto:jakob.marusic@kajak-zveza.si
http://www.sos112.si/
http://www.sos112.si/slo/iczr_page.php?src=iz14.htm


elektronski pošti v najkrajšem možnem času oziroma najkasneje 3 dni pred začetkom 
usposabljanja. Vse spremembe bodo objavljene tudi na spletnih straneh Kajakaške zveze 
Slovenije in Uprave RS za zaščito in reševanje.  

  
CENA USPOSABLJANJA IN NAČIN PLAČILA 

 
Cena usposabljanja  je 536,80 € v kar je že vštet DDV. Preizkus znanja plavanja in plavalnih 
sposobnosti je že vštet v ceno usposabljanja.  
 
Cena preizkusa znanja plavanja in plavalnih sposobnosti 43,92 € z DDV. Kandidatu, ki ga 
ne opravi uspešno, ga obračunamo posebej, vrnemo pa mu preostali znesek že vplačanega 
denarja.   
  
Denar za usposabljanje nakažete na račun: Si56 3000 0001 2235 228, Kajakaška zveza 
Slovenije, Celovška c. 25, 1000 Ljubljana.  
Namen plačila: USPOSABLJANJE RDV 2016 (Sklic: 00 in datum plačila (DD-MM-LLLL). 
 
 
RAZLAGA POJMOV 

 
USPOSABLJANJE poteka v tečajni obliki. Kandidati se seznanijo z vsemi teoretičnimi in 
praktičnimi vsebinami PROGRAMA C - Reševalec iz vode na divjih vodah. Pomemben del 
usposabljanja je urjenje praktičnih vsebin programa. Izvajalec  je Kajakaška zveza Slovenije.  
 
 
PREIZKUS USPOSOBLJENOSTI  je v pristojnosti Uprave RS za zaščito in reševanje. Deli se 
na: 

 
 IZPIT - obsega teoretični in praktični del.   

 
   

 PREIZKUS USPOSOBLJENOSTI (LICENCA) - obsega samo praktični del. Kandidati ga 
morajo opraviti vsaka 3 leta. 

 
 
 POGOJI ZA PRIJAVO NA IZPIT 

- minimalna starost 18 let  
- izpolnjena prijavnica 
- slika 35 x45 mm 
- potrdilo o zdravniškem pregledu za reševalce iz vode (izda ga zdravnik specialist 
     medicine dela, prometa in športa) 
- potrdilo o končani najmanj IV. stopnji izobrazbe 
- potrdilo o opravljenem preizkusu usposobljenosti za nudenje prve pomoči (20 urni  tečaj 
za reševalce iz vode izvaja Rdeči križ Slovenije). 

 
 LASTNA ODGOVORNOST 
- Tečajniki odgovarjajo za svojo varnost, ki izhaja iz njihovi dejanj 
- Tečajniki odgovarjajo za primernost svoje opreme, njeno vzdrževanje in njeno stanje 



- Organizator tečajev ne prevzema odgovornosti za dejanja, ki izhajajo iz dejanj, ki so v 
nasprotju z navodili inštruktorjev 

- Tečajniki s prijavo na tečaj niso nezgodno ali zdravstveno zavarovani v okviru tečaja. 
 
 
 POGOJI ZA PRIJAVO NA PREVERJANJE USPOSOBLJENSTI (LICENCA) 

- knjižica reševalca iz vode 
- potrdilo o ponovno opravljenem zdravniškem pregledu za reševalce iz vode (izda ga 

zdravnik specialist medicine dela, prometa in športa) 
- potrdilo o ponovno opravljenem preizkusu usposobljenosti za nudenje prve pomoči 

(izvaja Rdeči križ Slovenije)  
 
 

Podrobnejše informacije o izpitih in preverjanju usposobljenosti najdete na spletni strani 
Uprave RS za zaščito in reševanje: www.sos112.si/slo/iczr_page.php?src=iz14.htm . 
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PRIJAVNICA 

USPOSABLJANJE, REŠEVALEC IZ VODE NA DIVJIH VODAH – PROGRAM C 
P-1  7.10.2016 DO 23.10.2016 
Prosimo izpolnite čitljivo in z velikimi tiskanimi črkami. 

IME IN PRIIMEK KANDIDATA   

DATUM IN KRAJ ROJSTVA   

ULICA IN HIŠNA ŠTEVILKA   

POŠTNA ŠTEVILKA IN KRAJ   

TELEFON KANDIDATA   

MOBILNI TELEFON KANDIDATA   

E-MAIL NASLOV KANDIDATA   

SAMOPLAČNIK USTREZNO OBKROŽI                                DA                                 NE 

 

PLAČNIK DRUGA PRAVNA OSEBA USTREZNO OBKROŽI                                DA                                 NE 

PODATKI ZA IZDAJO RAČUNA   

NAZIV PLAČNIKA 

  

NASLOV PLAČNIKA 

  

E-MAIL NASLOV PLAČNIKA   

IME IN PRIIMEK KONTAKTNE OSEBE   

MOBILNI TELEFON KONTAKTNE 
OSEBE PLAČNIKA   

TELEFON PLAČNIKA   

MATIČNA ŠTEVILKA PRAVNE OSEBE   

ZAVEZANEC ZA DDV USTREZNO OBKROŽI                                DA                                 NE 

DAVČNA ŠTEVILKA    

Ali   

ID ŠTEVILKA ZA DDV SI 

Spodaj podpisani izjavljam in s podpisom potrjujem, da se prijavljam na usposabljanje in da sem seznanjen s 
pogoji prijave in odjave na usposabljanje po programu Reševalec iz vode na divjih vodah – program C, ki ga 
izvaja Kajakaška zveza Slovenije. Potrjujem tudi, da sem seznanjen z vsemi pogoji za udeležbo na omenjenem 
usposabljanju. Vsi našteti pogoji so objavljeni na spletni strani Kajakaške zveze Slovenije (www.kajak-zveza.si), 
in so sestavni del razpisa za usposabljanje. 
S podpisom izjavljam da na tečaju sodelujem na lastno odgovornost, ter da imam ustrezno zdravstveno in 
nezgodno zavarovanje. 

 
Kraj in datum:  Žig podjetja         Podpis kandidata: 
          in 
 podpis odgovorne osebe:   

http://www.kajak-zveza.si/

