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POGOJI POSLOVANJA, PRIJAVNICA IN PRIVOLITEV ZA OBDELAVO IN UPORABO 

OSEBNIH PODATKOV, Usposabljanje ZVU-RDV-C (kandidat izpolnjeno prijavnico in 

soglasje pošlje na urban.herzog@voda-resevanje.si):  

A. POGOJI POSLOVANJA USPOSABLJANJA ZVU-RDV-C (od 1. februarja 2021 

do spremembe Pogojev poslovanja usposabljanja ZVU-RDV-C) 

ZAVOD ZA VARSTVO PRED UTOPITVAMI (ZVU) je uradni pooblaščeni izvajalec usposabljanj za 

reševalce iz divje vode v okviru programa C (RDV-C) Uprave RS za zaščito in reševanje (URSZR). 

 

1. 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: Večino dni usposabljanje poteka v kajakaškem centru v Solkanu, v 

ostalih dneh pa na primernih lokacijah na rekah Soči in Koritnici.  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. ZVU si kot izvajalec usposabljanja pridržuje pravico 

do spremembe kraja in lokacij izvajanja usposabljanja, do sprememb terminov 

usposabljanja, do 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. 

2. Število udeležencev na usposabljanju 

Največje možno število udeležencev na posameznem usposabljanju je 24, najmanjše pa 9 

(manjše število udeležencev je možno samo po dogovoru o prilagoditvi cene). 

 

3. Pogoji prijave 

Na usposabljanje se sprejme kandidate, ki so plačali kotizacijo ter poslali pravilno 

izpolnjeno in lastnoročno podpisano Prijavnico ter Privolitev za obdelavo in uporabo 

osebnih podatkov, so uspešno opravili plavalni preizkus ter imajo popolno osebno 

opremo.  
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4. Rezervacija mesta na usposabljanju 

Rezervacija mesta na usposabljanju je potrjena po prejetem plačilu kotizacije. Plačilo 

kotizacije je najmanj 5 koledarskih dni pred pričetkom usposabljanja. Predhodne 

rezervacije prostih mest na usposabljanju niso možne.  

 

5. Preizkus znanja plavanja 

V primeru neuspešno opravljenega preizkusa plavanja se kandidatu ne dovoli udeležbe na 

usposabljanju , vendar se mu delno povrne kotizacijo. Zadrži se stroške preizkusa plavanja  

(skupinski preizkus) v višini 61 € (DDV je že vštet). 

 

6. Osebna oprema udeleženca 

V primeru nepopolne osebne opreme se kandidata zavrne z usposabljanja. V tem primeru 

se zneska kotizacije ne vrača. 

 

7. Odpoved ali sprememba termina usposabljanja 

ZVU si pridržuje pravico do odpovedi ali spremembe datuma usposabljanja v kolikor je 

prijav premalo ali pa druge okoliščine ne dopuščajo izvedbe usposabljanja.  Kandidatu se 

ponudi prerazporeditev na drug termin v ali pa se mu 100% povrne plačano kotizacijo. 

 

8. Odjava ali prekinitev udeležbe na usposabljanju 

V primeru, da se udeleženec odjavi do najkasneje 3 dni pred pričetkom usposabljanja, 

dobi povrnjene vse stroške. Kdor zadnji rok za odjavo zamudi, se mu obračunajo stroški 

organizacije usposabljanja v višini 100,04 € (DDV je že vštet). Kandidat mora odjavo 

obvezno sporočiti preko elektronske pošte. 

V primeru, da kandidat iz kakršnegakoli razloga prekine svojo udeležbo na usposabljanju, 

lahko manjkajoče vsebine opravlja na enem od prihodnjih razpisanih terminov 

usposabljanja ZVU-RDV-C, v časovnem okviru enega koledarskega leta. V nasprotnem 

primeru se plačane kotizacije ne vrača. 

 

9. Zavarovanje udeležencev usposabljanja 

Udeležba na usposabljanju ZVU-RDV-C pomeni udeležbo udeleženca v potencialno 

nevarnih aktivnostih, ki lahko pripeljejo do poškodb, invalidnosti ali celo smrti. 

Tega se morajo zavedati vsi udeleženci in sprejeti tveganja, povezana s temi dejavnostmi.  

Udeležencem svetujemo, da imajo urejeno lastno zdravstveno in nezgodno zavarovanje. 

V času usposabljanja ZVU-RDV-C udeleženci s strani ZVU niso zdravstveno ali nezgodno 

zavarovani.  

ZVU v času usposabljanja ne odgovarja za izgubo ali poškodovanje osebne lastnine, 

predmetov ali opreme udeležencev, ki je nastala kjerkoli in kadarkoli med potekom 

usposabljanja ZVU-RDV-C. 

 

10. Psihofizična pripravljenost in zdravstveno stanje udeležencev: 

Zaradi napornega urnika usposabljanja in naporne narave praktičnih vaj reševanja iz divje 

vode morajo biti vsi udeleženci v dobri psihofizični kondicij in zdravstvenem stanju. 

V kolikor imajo udeleženci usposabljanja kakršnokoli poškodbo, bolezen ali drugo obliko 

zdravstvenega stanja, ki lahko vplivala na njihovo udejstvovanje na usposabljanju, so to 

dolžni sporočiti vodji usposabljanja in vsem sodelujočim inštruktorjem še pred pričetkom 

usposabljanja. V kolikor se izkaže, da zaradi slabe psihofizične pripravljenosti in/ali 



 

 

ZAVOD ZA VARSTVO PRED UTOPITVAMI 

Drowning Prevention Institute 
Smrtnikova 4 
1000 Ljubljana 

Zavod za varstvo pred utopitvami – ZVU, Drowning Pervention Institute, Smrtnikova 4, 1000 Ljubljana, info@voda-resevanje.si;  

www.voda-resevanje.si; 00386 41 457 418 

ID za DDV (VAT No.) SI38628007; Matična št. (Business registration No.) 8209723000; IBAN: SI56 61000 0019480566; SWIFT: HDELSI22 

zdravstvenega stanja niso sposobni ustrezno in varno sodelovati na prakt ičnih vajah, jih 

inštruktor lahko zavrne z usposabljanja. V takšnem primeru se plačane kotizacije ne 

vrača.   

Udeleženci v času usposabljanja prav tako ne smejo biti pod vplivom alkohola ali drugih 

psihoaktivnih snovi. Inštruktorji ZVU si pridržujejo pravico, da kadarkoli v času 

usposabljanja zavrnejo prisotnost udeleženca, ki je pod vplivom alkohola ali drugih 

psihoaktivnih snovi. V takšnem primeru se plačane kotizacije ne vrača.  

   

11. Odgovornost udeleženca usposabljanja ZVU-RDV-C 

Usposabljanje za reševalce iz divje vode na divjih vodah po programu C (RDV-C) vsebuje 
potencialno nevarne aktivnosti, ki lahko privedejo do poškodb, invalidnosti ali celo smrti. 
Tudi poklicna tveganja pri opravljanju poklica reševalca iz divje vode lahko vodijo do 
poškodb, invalidnosti ali celo smrti. Udeležencem priporočamo, da pridejo na 
usposabljanje dobro psihofizično pripravljeni, v dobrem zdravstvenem stanju in s čim več 
predhodnimi izkušnjami in znanji povezanimi z divjimi vodami. 

 

• Vsak udeleženec usposabljanja ZVU-RDV-c se usposabljanja udeležuje na lastno 
odgovornost.  

• Vse vaje na usposabljanju, ki vsebujejo delo na višini ali ob vodi in v vodi, se lahko izvajajo 
izključno pod nadzorom inštruktorjev ZVU. Udeležencem je v celotnem času usposabljanja  
strogo prepovedano izvajanje tovrstnih vaj ali drugih aktivnosti na višini in ob vodi ter v 
vodi brez nadzora inštruktorjev ZVU.  

• Vsak udeleženec usposabljanja je zaradi nevarnosti utopitve in možnosti poškodb dolžan 
poskrbeti za pravilno uporabo osebne in skupne opreme ter izvajanje vseh tehnik in 
postopkov na praktičnih vajah v skladu z navodili in dogovori in sicer na vseh mestih, kjer 
se bodo le te izvajale.  

• Pred vsako posamezno vajo inštruktorji podajo navodila za izvedbo in varnostna navodila.  
• O vseh nejasnostih glede izvajanja reševalnih tehnik in uporabe opreme je udeleženec 

usposabljanja dolžan zahtevati pojasnilo.  

• O vseh poškodbah oseb in opreme je udeleženec dolžan opozoriti inštruktorje in 
organizatorja usposabljanja. 

• Vsak udeleženec je na praktičnih vajah dolžan dosledno upoštevati vsa navodila 
inštruktorjev ZVU ter dogovorjena pravila in postopke.  

• Poklicna kvalifikacija reševalca iz divje vode zahteva od posameznika ustrezne psihofizične 
sposobnosti, tehnična in teoretična znanja ter zavedanje vseh poklicnih tveganj, ki jim je 
reševalec izpostavljen zaradi narave svojega dela. Vsak, ki želi postati reševalec iz vode na 
divjih vodah po programu C mora izkazati svojo sposobnost z uspešno udeležbo na 
usposabljanju in na končnem preizkusu za reševalce iz vode. Od udeležencev se zato 
pričakuje, da so sposobni opraviti vse praktične vaje. V kolikor udeleženec misli, da je 
določena vaja prezahtevna in ne želi sodelovati mora o tem obvezno obvestiti inštruktorje.  

• Udeležencu za katerega inštruktorji tekom praktičnih vaj ocenijo, da psihofizično ni 
sposoben izvajati praktičnih vaj ali ustrezno slediti navodilom inštruktorjev ter, da s tem 
ogroža sebe in vse ostale sodelujoče, se odpove možnost nadaljnje udeležbe in 
sodelovanja na usposabljanju.  

• V primeru udeleženčevega neupoštevanja ali neskladja z zgoraj naštetimi pravili se 
udeležencu odpove možnost nadaljnje udeležbe in sodelovanja na usposabljanju, plačane 
kotizacije pa se ne vrača.      
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B. PRIJAVNICA 

REŠEVALEC IZ DIVJE VODE – PROGRAM C (ZVU-RDV-C), sezona 2021 

   

PRIJAVNICA 

   

DATUM USPOSABLJANJA:   

   

PODATKI UDELEŽENCA   

Priimek in ime:   

Datum rojstva:   
Domači naslov: 
 
    

E-pošta:   

Telefon:   

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).  

Spodaj podpisani 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 z vsebino razpisa za 
omenjeno usposabljanje, da sem seznanjen in sprejemam pogoje poslovanja (Pogoji poslovanja 
usposabljanja  ZVU-RDV-C (1. februar 2021)…) ter da sem polnoleten.  

Kraj in datum: 

 

Lastnoročni podpis udeleženca: 

 
PODATKI O PLAČNIKU:     

Priimek in ime / ali ime podjetja:   

Naslov: 
  

Davčna številka:   

Zavezanec za DDV (ustrezno obkroži):         DA               NE 

E-pošta:   

Telefon:   

Kontaktna oseba:   
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C. PRIVOLITEV ZA OBDELAVO IN UPORABO OSEBNIH PODATKOV 

 

Na podlagi Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. 4. 2016 o varstvu 
posameznikov pri obdelavi osebnih  podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi 
Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov) vas je Zavod za varstvo pred 
utopitvami-ZVU dolžan zaprositi za privolitev, da lahko zbira in obdeluje vaše osebne podatke. 
Uporabo vaših osebnih podatkov lahko kadar koli prekličete po istem postopku, kot ste dali privolitev. 
 
 
 
 

PRIVOLITEV 
 
 
 
Spodaj podpisan/-a……..….............................................. rojen/-a..........................................................,  
 
stanujoč/-a............................................................................................................................ ..................., 
 
 
izjavljam, da izrecno dovoljujem Zavodu za varstvo pred utopitvami-ZVU obdelavo in uporabo mojih 
osebnih podatkov (ime in priimek, datum in kraj rojstva, naslov stalnega prebivališča, stacionarni in 
mobilni telefon ter e-poštni naslov) izključno za namen izvedbe in obveščanja o usposabljanju za 
reševalca iz vode na divjih vodah po programu C  (ZVU-RDV-C), ki ga kot pooblaščeni izvajalec organizira 
in izvaja Zavod za varstvo pred utopitvami.  
 
 
 
 
Datum: ....................................                                               Podpis: ......................................... 
                                                                                 
 
 


