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tet 9.,10 22 in
Na podlagi114.ilenazakonao varstw prednaravnimiin drugimineSreiami
in usposabljanje
Civilnezaiditeter
opremljanje
23. dlenauredbeo merilihzaorganiziranje,
(Jradni
18/96)
in
pomod
list
RS,
St.
za
zaidito,
reievanje
drugihsil
predpisujem

PROGRAM DOPOLNILNEGA USPOSABLJANJAPRIPADNIKOV
PODVODNERESEVALNESLUZBESLOVENIJE

I. NAMEN
PRS),
pripadnikom
PodvodnereievalnesluZbeSlovenije(v nadaljevanju
Programje namenjen
in to tako vodjemregijskihin obiinskihenotkot tudi njihovimdlanom.Izvzetiso le dlanienot
- zdravniki,ki niso potapljadi.Program zajemaizpopolnjevanje
elementovpotapljaikih
znanjain psiho-fizidnih
njegovega
ki so potrebnipri delureievalcater preverjanje
spretnost-i,
sposobnosti.
regijin vodjemreievalnihpostaj,ki bodo
usposabljanju
nadelnikov
Prvi del(tedaj)je namenjen
na nivojuPRS kot obvezneza tekodeleto.
teme,ki bodo dogovorjene
obdelaliposamezne
pridobljeno
nadelnikom
in vodjempostajsluZiloza izvajanle
znanje,
na
teiajih,
bo
Poenoteno
njihovegaurjenja
ki bodo izpopolniliin poglobilispretnostis podrodja
Drugi del je namenjenredevalcem,
je specifidnim
pogojemregije,kjer enotadeluje.Programidopolnilnega
reievanja.Prilagojen
usposabljanja
se bodo sproti dopolnjevalitudi z drugimi aktivnostmi,potrebnimiza
v
reSevalcev,
kot so spustiin potapljanje
vzdrievanjestrokovnein kondicijskepripravl.jenosti
tehnikes tehnidnimisredstvi,iskanjenovih tehnik
rekah,nodno potapijanje,preiskovalne
razlidnihplo\arihsredstev.
dvigovanja,
voZnjapo hitrihrekah,preskuianja

tr. CILJI
Cilji usposabljanja
so:
- vsakoletno
pripadnikov
PRSs pomoijocikloergometrrle
preveritifiziEnousposobljenost
- usposobiti
resevalne
akcije
pravilno
nadrtovanje
in
vodenje
udelezence
za
preiskovanja
terenav razlidnih
za uporabometodpodvodnega
usposobitiudeleZence
pogojihdela
- usposobiti
dvigovanja
bremen
zadelopo metodahpodvodnega
udeleZence
- usposobiti
za re5evanje
v pogojihslabevidljivosti
udeleZence
- usposobiti
zareievanjev toku
udeleZence

-

podledom
za resevanje
udelezence
usposobiti
v zaprtihprostorih
za resevanje
usposobiti
udelezence
in preiskovalno
reievalno,navigacijsko
za
delo
s
sodobno
opremo
udelezence
usposobiti
zapodvodna
dela
udelezence
usposobiti
in redevanja
drugihudeleZencev
v akciji
ponavljanje
razlidnihnadinovsamoreievanja
zanivo potapljad
P-3.
ponavljanje
osnovpotapljanja

Itr. OBLIKE IZOBRAZEVANJA
pripadnikovPRSje organizirano
v oblikitedajain urjenja.
Usposabljanje

IV. UDELEZENCI
pripadnikom
PRS.V skupinijelahkonajve6l5 udeleZencev
namenjeno
Usposabljanjeje

V. NOSILCI IN IZVAJALCI
potapljalkazvezana osnovipogodbez
pripadnikov
PRSje Slovenska
Nosilecusposabljanja
UpravoRS za zaiditoin resevanje.
RS in PRS
centerza zaiditoin re3evanje
staIzobraZevalni
Izvajalcausposabljanja

VI. KRAJ IN OBJEKTI
centru za za!6ito in re5evanjeRS in na drugih
poteka v IzobraZevalnem
Usposabljanje
lokacijah,kijih doloiiPRS(Fiesa,Medveja,Bled).

Vtr. .AS IN TRAJANJE
Tedajtraja24 PLIR(3 dni),urjenjepa 5 efektivnihdni (vsakdandvapotopain 4 PIJRteorije).

VItr. U.NE VSEBINE
znanjaiz temeljnega
sestavljeno
iz dopolnjevanja
usposabljanja
in
Dopolnilnousposabljanjeje
Razdeljenoje
v tri skupine:
posebnih
znanjza njihovodopolnjevanje.

A. SPLOSNAZNANJA
1. Uvod v usposabljanje
in zajiite
2. Organizacija
vodenjaresevanja
ponesredencev
3. Reanimacija
ter ostalaprvapomoi - ponovitev

B. STROKOVNA ZNANJA
1. Kondicijskausposobljenost
- \,semetode
panidnega
2. Vajeredevanja
in samoreSevanja
po vodnipowiini
ponesredenca
3. Metodetransportiranja
na plor,niobjek oziromaobalo
4. Metodedvigaponesredenca
preiskovalne
in navigacijske
opremeza reSevan1e
5. UporabareSevalne,
jezera,
morje)
plovilv razlidnihpogojih(reke,
6. Obvladovanje
7. Obvladovanje
vsehwst potapljalkeopremein medijevza dihanjegledena smenrazvoJa
srroKe
preiskovanja
terenav razlidnihpogojihdela
8. Obvladovanje
metodpodvodnega

C. DOPOLNILNA ZNANJA
in reievanjev pogojihslabe\adljivostj
l. Podvodnopreiskovanje
2. Dvigovanjabremen
v toku
3. Redevanje
4. Reie\anjepodledom
v zaprtihprostorih
5. Resevanje

D(. UENE METODE IN OBLIKE DELA
za
iim vedaktivnihmetoddela,kiso predvidene
Pri usposabljanju
najpredavatelji
uporabljajo
odrasleudelezence:
- predavanje
problemov
redevanje
- razSovor
prakidnodelo
proudevanje
pnmerov.
Kjerje mogode,najdajoprednost
metodopredavanja.
Predavatelji
najdimmanjuporabljajo
pri
akivno sodelovali.
usposabljanju
ostalimrnetodam,
tako dabodoudeleZenci

udnihsredstev.
temein od razpoloZlji'"rh
Glavni
Izbirametodejeodvisnaod obravnavane
naprakidnem
delu.
poudarekje

X. U.NA SREDSTVA
V funkciji uinih sredstevin pripomoikovsta tehnikain oprema,s katerimarazpolagajo
Izobraae\/alnicentetza zaliito in resevanjeRS, PRSoz. regijskeresevalneenote
potrebnaie naslednjauina sredstvain
Polegtega so za izvajmjeprogramausposabljanja
pripomodki:
- proso.jnice,
ki jih izdelapredavatelj
osno\alapotapljaikaoprema
- posebnaoprema
- plo\ala
- posnetkiz vaj.

XI. PR.EVERJANJE ZNANJA
snoviudeleiencev
sprotimedusposabljanjem.
Vodjetedajapreveljajorazumevanje
praktidnihproblemovse
udeldencevgledereSevanja
Preverjanje
strokovneusposobljenosti
izvajav parih.
udeleiencevza urjenje se preverjaposamidnos
Preverjanjekondicijskeusposobljenosti
pomodjocikloergometrije
ter skupinskos piavanjempo vodni pow5iniv skladus standardi
PRS.
Preverjanjeznanja se ocenjujedihotomno:znanjeje "zadov-oljivo"ali "nezadovoljivo,
ni zadovoljivo
"uspeino"ali "neuspeino".Ce udeleZenec
udele)enecjezakljudilusposabljanje
gaje
in
zakljudiJ
neuspe5no.
usposabljanja
ne morenadatevati
kondicijskousposobljen,
ustanovi,
se opravtav zdravstveni
s cikloergometrijo
Preverjanje
kondicijskeusposobljenosti
kijih doloiiPRS.
kijo dolodiPRSin po merilih,
Preizkusostalihznanjna urjenjuseopravipred komisijo,ki jo za vsakoregijodolodiPRS.

Xtr. FINANCIRANJX
in reievanie
zagoLovi
UpravaRS zaza.saito
za izvedbousposabljanj
Sredstva

XIIL NAVODILO
je trebaupo;tevatipredpises podroija varstvapred narar,rimi in
Pri izvajanjuusposabljanja
drugimi nesreiami.
znanje
bo oblikovaluine skupinetako, da bo upoitevalpredhodno
usposabljanja
Organizator
prihajajo
okolja,iz katerega
njihoveizkusnjein ocenoogrozenosti
udelezencev,
tema
takojko bo posamezna
zawak tematskisklopposebej,
Podrobnanavodilabodoizdelana
in razdelana
za izvedbo.
razpisana
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