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1. SPLOŠNE INFORMACIJE 

Soteskarska zveza Slovenije razpisuje termin Modula 1+2 –usposabljanje za Asistenta vodnika 

soteskanja, 03. maja 2022. Tečaj se bo izvajal v Bovcu in njegovi okolici. Cena usposabljanja je 980€ in 

ga je potrebno plačati ob prijavi.  

Program usposabljanje traja 10 dni in načeloma poteka vsak dan od 9:00 do 17:00 (ure se lahko 

spreminjajo).  Podrobnejši opis usposabljanja si lahko preberete  na povezavi: 

https://www.soteskanje-zveza.si/asistent-vodnika-soteskanja?lang=sl  

Inštruktorji usposabljanja: 

• Samo Leštan  

• Jože Biro 

• Robert Moosmann 

 

2. POGOJI ZA PRIJAVO NA USPOSABLJANJE 
• Minimalna starost 18 let 

• Potrdilo o plačilu usposabljanja 

• Ob začetku usposabljanja se kandidat izkaže z osebnim dokumentom 

 

3. POGOJI SODELOVANJA NA USPOSABLJANJU 
• Izpolnjeni vsi zgoraj našteti pogoji prijave 

• Popolna oprema zahtevana na usposabljanju (stran 4) 

 

4. PRIJAVA NA USPOSABLJANJE 

Prijavo na usposabljanje mora kandidat poslati po e-pošti na naslov: 

info@soteskanje-zveza.si  

Zadnji rok za prijavo je 10.4.2022. 

Popolna prijava vsebuje: 

• Scan pravilno izpolnjene in lastnoročno podpisane prijavnice (zadnja stran) 

• Fotografijo ali scan potrdila o plačilu usposabljanja 

 

https://www.soteskanje-zveza.si/asistent-vodnika-soteskanja?lang=sl
mailto:info@soteskanje-zveza.si
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Z lastnoročnim podpisom prijavnice kandidat potrjuje:  

1. Da, je seznanjen in da se strinja s celotno vsebino aktualnega razpisa za usposabljanje za Asistenta 
vodnika soteskanja po programu Soteskarske zveze Slovenije, ki ga izvaja Soteskarska zveza 
Slovenije. 

 

 2. Da se zaveda, da je usposabljanje za Asistenta vodnika soteskanja, rizična dejavnost in da je 
kandidatovo sodelovanje na usposabljanju 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 soteskanja. 

 

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.  

 

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 Soteskarske zveze Slovenije kot pooblaščenega izvajalca usposabljanja. Kandidati 
morajo imeti urejeno lastno nezgodno in/ali zdravstveno zavarovanje.  

 

Za dodatne informacije smo vam na voljo na: 

e-mail: info@soteskanje-zveza.si 

tel: +386 (0) 40 463 606 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@soteskanje-zveza.si
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5. ODJAVA IZ USPOSABLJANJA 

Obvestilo o odjavi pošljite na e-poštni naslov: 

info@soteskanje-zveza.si 

Zadnji rok odjave je 10.4.2022. 

Kandidatu, ki se pravočasno odjavi, se vrne ves vplačani denar. Kandidatu, ki zamudi rok odjave 
Soteskarska zveza Slovenije od vplačanega zneska zaračuna 100€ za nastale stroške organizacije. 
Soteskarska 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 usposabljanjem bodo že prijavljeni kandidati obveščeni po elektronski pošti v 
najkrajšem možnem času oziroma najkasneje 10 dni pred začetkom usposabljanja. 

 

6. PLAČILO USPOSABLJANJA 

Cena usposabljanja je 980€.  

 
DENAR ZA USPOSABLJANJE NAKAŽETE NA:  

TRR: SI56610000012858764 

SWIFT: HDELSI22 

Soteskarska zveza Slovenije,  

Gregorčičeva ul. 5, 5220 Tolmin 

 

 
7. ZAHTEVANA OPREMA 
 

Zahtevana oprema je pogoj za sodelovanje na usposabljanju. Opremo bodo inštruktorji usposabljanja 
preverili prvi dan. primeru, da kandidat ne bo imel ustrezne opreme bo imel en dan časa da jo zamenja 
oziroma si zagotovi primerno opremo, drugače ne bo mogel nadaljevati tečaja. V tem primeru denarja 
ne vračamo. 

V spodnjem seznamu je v oklepajih naveden primer ustrezne opreme, seveda pa lahko kandidat 
prinese katerokoli opremo, dokler zadošča certifikatom identičnim certifikatom priporočene 
opreme. 

 

 

 

mailto:info@soteskanje-zveza.si
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SEZNAM OPREME: 

 

• Statična vrv dolžine 50m in premera 10mm, razreda A (Primer: Kordas – Iris 

10,Edelrid – Diver 10, Petzl – Club 10, itd.) 

• Nahrbtnik za vrv 

• Delovni pas (Primer: Petzl – Avao Sit, Edelrid – Iguazu II, itd.) 

• Popkovina z vponkama (Primer: Petzl – Dual Connect Adjust,  

• 6 HMS screw gate vponk (Primer: Petzl – William, Black Diamond – RockLock, 

itd.) 

• 2 osmici (Primer: Petzl – Huit, Edelrid – Bud, itd.) 

• 1 Shunt (Petzl – Shunt) 

• 1 sistem z HMS vponkama in T-blockom (Petzl – Tibloc) 

• Neskončno zanko 120cm  

• 1 prusik dolžine 3m 

• Nož za rezanje vrvi (Primer: CRKT - Bear Claw, Edelrid – Rescue Canyoning Knife) 

• Maillone Rapid (Petzl – Maillone Rapid N7) 

• Neoprenska obleka z kapuco 

• Čevlji (Primer: Adidas – Hydro Lace, FiveTen – Canyoner) 

• Maska 

• Alpinistična čelada z CE certifikatom 

• Prva pomoč (maska za oživljanje, 2x sam splint, material za povijanje, svečke, 

grelna folija, škarjice) 

• Telefon s primerno zaščito za vodo 

• Piščalka 
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8. POGOJI ZA USPEŠEN ZAKLJUČEK USPOSABLJANJA IN PRIDOBITEV LICENCE 

• 100% prisotnost 

• Pozitivna povprečna ocean modula 1+2 

• Pozitivno odpisan teoretični test 

• Uspešno opravljen končni praktični izpit 

• Uspešno upravljeno usposabljanje za Reševalca na divjih vodah 

 
V primeru, da kandidat nima opravljenega usposabljanja za Reševalca iz divje vode, se mu prizna 
usposabljanje za Asistenta vodnika soteskanja, vendar se mu ne izda licence, dokler ne opravi 
usposabljanja Reševalca iz divje vode. 
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Soteskarska zveza Slovenije 
Gregorčičeva ulica 5, 5220 Tolmin, Slovenija 

Prijavnica na usposabljane Modul 1+2 

-Asistent vodnika soteskanja  
 

IME IN PRIIMEK 
 

 

DATUM IN KRAJ ROJSTVA 
 

 

ULICA IN HIŠNA ŠTEVILKA 
 

 

POŠTNA ŠTEVILKA IN KRAJ 
 

 

MOBILNI TELEFON 
 

 

E-MAIL NASLOV 
 

 

 

Spodaj podpisani z lastnoročnim podpisom potrjujem, da se prijavljam na usposabljanje Modul 1+2 - Asistent 

vodnika soteskanja, ki ga izvaja Soteskarska zveza Slovenije, da sem seznanjen s pogoji prijave in odjave ter da 

sem seznanjen z vsemi pogoji in informacijami iz aktualnega razpisa za omenjeno usposabljanje. 

 
GDPR - varstvo podatkov 

V SOZS, se zavedamo odgovornosti ravnanja z osebnimi podatki, zato zagotavljamo, da vse osebne podatke 

vodimo, vzdržujemo, hranimo in nadzorujemo v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in 

Sveta z dne 27.aprila 2016 o varstvu posamenikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih 

podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov) in 

Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo s spremembami). 

Politiko varstva osebnih podatkov vam na vašo željo pošljemo na vpogled. S podpisom te prijavnice nam tako 

podajate soglasje za hrambo Imena in priimka, datuma rojstva, naslova, telefonske številke in mail naslova za 

potrebe obveščanja in komunikacije v vezi tečaja, ki ga opravljate pri nas. Podatke hranimo za nedoločen čas. 

V primeru, da ste nam dali soglasje za obveščanje preko maila in telefona, vaše podatke hranimo do preklica. 

Strinjam se, da se moji podatki lahko uporabijo za pošiljanje ponudb in novosti na področju opreme in 

izobraževanja pri soteskanju, ipd. (obkroži ustrezno). Od prejema teh mailov, se lahko kadarkoli odjavite z 

poslanim mailom na: info@soteskanje-zveza.si 

DA    NE                    (obkroži ustrezno) 

 

Kraj in datum:                                                                                        Lastnoročni podpis: 

mailto:info@soteskanje-zveza.si

