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Na podlagi114.dlenazakonao varst\uprednaravnimiin drugiminesreiamit er 9 , 10 22.
in usposabljanje
Civilnezaidite
opremljanje
in 23. dlenauredbeo merilihza organiziranje,
ter drugihsil za zai6ito,reievanjein pomod(Jradni listRS,5t 18/96)
predprsuJem
PROGRAM UVAJALNEGA IN TEMELJNEGA USPOSABLJANJA
PRIPADNIKOV PODVODNE RESEVALNE SLUZBE SLOVENIJE

L NAMEN
sluZbeSlovenije(v nadaljevan1u
Program.jenamenjenpripadnikomPodvodnere5evalne
PRJ) in to tako vod;emregijskihenot,vodjemreievalnihpostaj,kot tudi njihovimilanom
I^zeti so le ilani enot - zdravnikiin tehnidnireferenti,de niso potapljadiv aktivnem
spretnosti,ki so potrebnipri delu
sestaw,PRs.ProgramzajemaelementepotapljaSkih
njegovihpsihofiziinih sposobnosti
ter preverjanje
resevalca

tr. CILJI
so:
Ciljiusposabljanla
- seznanitiudeleiencez organizacijoin delovanjemsistemavarstva pred naralmmr ln
drugiminesredami
- seznaflitiudelezence
PRS
in delovanjem
z organizacijo
in pravicamipripadnikovPRS
z dolZnostmi
seznaniti
udeleZence
regije
- seznaniti
vodnihpow3indolodene
s karakleristikami
udeleZence
pomodjo
cikloergometnje
- preveritifizidnousposobljenost
pripadnikov
PRSs
- usposobiti
redevalne
akcije
zapravilnonadrtovanje
udeleZence
preiskovanja
terenav razliinih pogojih
- seinanitiudeleZence
z metodamipodvodnega
za delopo tehmetodah
delain jih usposobiti
bremen
- seznaniti
dvigovanja
podvodnega
z metodami
udelezence
- usposobiti
podvodnadela
za enostavna
udeleZence
in reievanjadrugihudelezencev
- usposobiti
za razlilnenadinesamoreievanja
udeleZence
v akcti
- preveritiznanjeudeleZencev
za nivo potapljaiP-3.
iz osnovpotapljanja

Itr. OBLIKE
v oblikiteiaja.
p.ipadnikovPRSseorganizira
Usposabljanje

IV. UDELEZENCI
PRS
je namenjeno
pripadnikom
Usposabljanje
pd praldrdnem
v skupinilahkonajved35 udelezencev,
deluusposabljanjaje
Priteoretidnem
delupa 12.

V. NOSILCI IN IZVAJALCI
je PRSpri Slovenskipotapljalkizvezina osnovipogodbez Upravo
Nosilecusposabljanja
RS za zaSditoin re3evanje.
centerzazaiditoin reievanjeRS in PRS'
staIzobraievalni
Izvajalcausposabljanja

VI. KRAJ IN OBJEKTI
RepublikeSloveni.le,
centruza zaJditoin reSevanje
Usposabljanjepotekav lzobraZevalnem
jih
dolobiPRS@iesa,Medve.1a,
pa na drugihlokacijah,ki
praktidnipreskususposobljenosti
BIed...).

VII. EAS IN TRAJANJE
8 PIIR
traja 16 PUR (2 dni), praktiini del usposabljanja
Teoretidnidel usposabljanja
I dan
usposobljenosti
(l dan)in praktidnipreskus

VIU. U.NEVSEBINE

.

A. SPLOSNAZNANJA (UVAJALNO USPOSABIJANJE)
l. Uvod v usposabljanle
varstvaprednara\alimiin drugiminesre6ami
sistema
delovanje
2. Organizaoijain
PRS
in delovanje
3. Organizacija
ponesredencev
ler oslalaprvapomoa
4 Reanimacija
B. STROKOVNA ZNANJA (TEMELJNO USPOSABIJANJE)
L Kondicijskausposobljenost
na powdiniz AIIC opremo
2. Vaje reievanjapaniinegaplavalca
potapijaia
3. MetodesamoreSevanja
4. Asistiranidvig potapljada
potapljada
5. Dvig nezavestnega
potapljada
6. Dvig paniEnega
navodnipowiini
dihanla
?. Metodeumelnega
po vodnipowlini
ponesredenca
8. Metodetransportiranja
na plovniobjektoz. obalo
9. Metodedvigaponesredenca
terena
podvodnega
10. Metodepreiskovanja
bremendo 500kg
I l Dvigovanjepotopljenih
12. Laija podvodnadela

D(. UdNE METODE IN OBLIKE DELA
dimvedakti\arihmetoddela,ki so pred\adene
uporabljajo
najpredavatelji
Pri usposabJjanju
za odrasleudelezence:
- predavanje
- re5evanje
problemov
- razgovor
- praktidnodelo
- proudevanje
primerov.
Predavatetinaj dim manj uporabljajometodopredavanja.Kjer je mogode' na1da1o
aktivnosodelovali
pri usposabljanju
takodabodoudeleZenci
prednostostalimmetodam,
udnihsredstev.
temein od razpoloZljivih
Izbirametodejeodvisnaod obravnavane

X. UdNA SREDSTVA
V funkciji udnih s.edstevin pripomodkov sta tehnika in oprema, s kate.ima razpolagajo
Izobra;evalni center za zaidito in resevanjeRS, PRS oziroma regijskeredevalneenote za
reievanjeiz vode in na vodi.

potrebnaie ta udna sredstvain
Poleg tega so za izvajanjeprogramausposabljanja
pripomodki:
- prosojnice,
kijih izdelapredavatelj
- Posnetkiz vaj
- lutkeza reanimacrjo.

XI. PREVERJANJE ZNANJA
in sicers
snoviudeleZencev
sprotimedusposabljanjem,
preverjajorazumevanie
Predavatelji
znanjaseopravina koncuusposabljanja
in z razgovorom.Preverjanje
spraievanjem
udelezencev
seprevelaposamiinos pomodjocikloergometnje
Kondicijskausposobljenost
po
vodni
povriini
v skladus standardiPRS. Prever1an1e
plavanjem
ter skupinskos
se opravljaskladnoz merili, ki jih dolodi
s cikloergometrijo
kondicijskeusposobljenosti
ustanovi,kijo dolodiPRS.
PRS,in v zdravstveni
znanjapotekaz metodoreievanjapraktidnihproblemovin seizvalav
Praktiinopreverjanje
parih.
Preverjanjeznanjase ocenjujedihotomno:znanjeje >zadovoljivo<ali >nezadovoljivo,
je zakljutilusposabljanje
>uspeino(ali )neuspe5no(.
udeleZenec
ne more nadaljevatitemeunega
ni ustreznokondicijskousposobljen,
Ce udeleZenec
zakljudil
kar
pomeni,
da je usposabljanje
(udne vsebineod 2 do l2),
usposabljanja
neuspesno.
je pogoj za pridobitevstatusapotapljai- re5evalec.
Po uspe5no
Temeljnousposabljanje
usposabljanja
lahko
udeleii
dopolnilnega
sekandidat
temeljnem
usposabljanju
zakljudenem
se opravipred tridlansko
in temeljnega
usposabljanja
Preizkusdrugih znanjiz uvajalnega
kijo dolodiPRS.
komisijo,

Xtr. FINANCIRANJE
zagotoviUpravaRS za zaiditoin resevanje.
za izvedbousposabljanja
Sredstva

XIII. NAVODILO
predpise
trebaupo5tevati
s podrodjavarstva pred nara\4rimi in
Pri izvajanjuusposabljanjaje
drugimi nesredami.
bo oblikovaluEneskupinetako, da bo upo5tevalpredhodno
Organizatorusposabljanja
njihoveizkuinjein ocenoogroZenosti
okolja,iz kateregaprihajajo.
znanjeudeleZencev,

XIV. LITERATURA
ZagrebIq8:
I StacrmII
Go3o,'rcRonyenle
u srgurnosti.
1997
Slovente),
LJubljana
2. PRAPOS(Pravilapotapljadev
Kraq
1997
3. PravilnikpodvodnereievalnesluZbeSlovenije,
in usposabljanje
Civilnezaiditeter drugih
4. Uredbao merilihza organiziranje,
opremljanje
pomoi
(ljradni
list
RS,
it.
18/96)
za
zai6ito,
resevanje
in
sil
Ljubljana1994
in drugiminesredami,
5. BojanUSenidnik:
Varstvoprednaravnimi
6. VladimirVerdenikr
Potopv modro,Velenle1995
(Jradni listRS, it. 64194)
7. Zakono varstvuprednaravnimi
in drugiminesredami
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