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Vsem ravnateljem/ravnateljicam osnovnih šol v Republiki Sloveniji 
 
 
Spoštovani/a! 
 
Dovolite, da se Vam najprej predstavimo! Podvodna reševalna služba Slovenije je 
organizacija, ki je v Sloveniji v takšni ali predhodnih oblikah prisotna že od leta 1974. 
Kot že ime samo pove, smo organizacija, ki se ukvarja predvsem z reševanjem iz 
vode.  Delujemo na podlagi pogodbe, sklenjene med Ministrstvom za obrambo – 
Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje na eni strani in Potapljaško 
zvezo Slovenije na drugi strani. Organizirani smo na treh ravneh – državni, 
regionalni in lokalni. Združujemo preko 130 visoko usposobljenih potapljačev. 
Teritorialno pokrivamo ozemlje cele Republike Slovenije. Zakon o varstvu pred 
utopitvami, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, ter podzakonski 
akti izdani na tej podlagi nudijo SLOVENSKI POTAPLJAŠKI ZVEZI in preko nje 
PODVODNI REŠEVALNI SLUŽBI SLOVENIJE tudi pravno podlago za njeno 
delovanje. Več o PRS si lahko ogledate na priloženi zloženki. 
 
Za letošnje leto je PODVODNA REŠEVALNA SLUŽBA SLOVENIJE (v 
nadaljevanju PRS), po vzoru tujih služb, prvič načrtovala širšo preventivno akcijo, v 
kateri želimo osnovnošolsko mladino opozoriti na nevarnosti, ki na njih prežijo v vodi 
in jih seznaniti kako naj, ob morebitnih nesrečah ravnajo, da bodo ponesrečencu 
učinkovito pomagali istočasno pa ne ogrožali sebe in drugih. Za to priložnost smo 
izdelali tudi priložnostno zloženko, ki jo pripenjamo k tem dokumentu.  
 
Predstavljamo si, da bi na Vaše povabilo potapljač reševalec skupini otrok 
(predvidevali smo da bi skupine sestavljali otroci 5., 6., ali 7. razreda) pojasnil 
osnovne ukrepe, da do nesreč v ali na vodi nebi prihajalo in kaj storiti oziroma kako 
kar najučinkoviteje pomagati, če se je nesreča zgodila, ne da bi zaradi poskusa 
pomoči bila ogrožena še druga življenja. Potapljač reševalec bi na otrokom zanimiv in 
razumljiv način prikazal nekaj osnovnih ukrepov, pokazal potapljaško in reševalno 
opremo, ter otrokom razdelil zloženke z osnovnimi napotki. 
 
Preventivno akcijo smo finančno načrtovali znotraj PRS in z vaše strani ne 
pričakujemo nobenega sofinanciranja. Potapljači reševalci bodo preventivno akcijo 
izvedli brezplačno. V kolikor ste zainteresirani za izvedbo opisane preventivne akcije 
na vaši osnovni šoli nam to sporočite na naslov prs@spz.si. Upamo, da boste 
predlagali tudi že konkretne termine. V kolikor se bo dalo, bomo Vašim željam 
ustregli. Za vsako konkretno akcijo pa se bomo še dodatno uskladili.   
 
Veseli bomo, če bomo našli skupni jezik in skupaj rešili katero izmed mladih 
nadebudnih življenj. Morda v letošnjem letu ne bomo uspeli ustreči vsem, zaradi česar 
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naša zaveza postaja še trdnejša. Upamo, da bomo s podobnimi preventivnimi 
aktivnostmi in dobrim sodelovanjem lahko vprihodnjih letih storili še več. 
 
Z odličnim spoštovanjem! 
 
PRILOGE: 
- zloženka namenjena otrokom 
- predstavitvena zloženka PRS 
 

                                                               

Anton TRAVNER univ.dipl.prav. 
NAČELNIK 

 
 
 

 
 


