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kraje, ki nas mamijo. Nedvomno je za vsakega resnejšega jadral-
ca in navtika vprašanje varnosti in pripravljenosti na izredne do-
godke na morju izjemnega pomena oz. pomemben (pred)pogoj 
za varno in svobodno plovbo. Zato ne preseneča, da je razpis Ja-
dralne zveze Slovenije za Offshore Special Regulations Tečaj pre-
živetja na morju* (TPNM) med jadralci in ljubitelji morja požel 
zelo veliko zanimanja. Program usposabljanja za pridobitev po-
trdila Offshore Personal Survival Course, skladno s priročnikom 

DRAGOCENA IZKUŠNJA

OSR TEČAJ PREŽIVETJA 
NA MORJU

P
lovba je čudovito doživetje, ki nas pelje skozi magičen svet, 
ki se odstira nekje na meji med nebom in morjem. Plov-
ba je tudi pot v neznano in se lahko hitro in nepričakova-
no prelevi v borbo za preživetje. Takrat znanje in izurjenost 

lahko rešita plovilo ali gola življenja mornarjev.
Dobra pripravljenost, znanje in izkušnje nam zagotavljajo več 

varnosti med plovbo in omogočajo, da se bolj varno ter z dobri-
mi občutki podamo tudi na zahtevnejše poti v bolj oddaljene 
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The World Sailing Offshore Special Regulations, ki ga zahteva-
jo organizatorji regat kategorij 0, 1, 2 in 3, se na pobudo Sekcije 
za velike jadrnice po nekaj letih premora spet redno izvaja tu-
di v Sloveniji, vse pod kapo JZS oz. Komisije za usposabljanje pri 
JZS. To je dobra novica za vse jadralce, ki se želijo udeležiti bolj 
zahtevnih odprtomorskih regat, ter predvsem dobra novica za ti-
ste, ki želijo osvojiti in izpopolniti temeljna znanja in veščine, po-
trebne za preživetje na morju v izjemnih primerih.

OSR TPNM traja dva dni in se izvaja v nacionalnem pano-
žnem centru za jadranje (Jadralni center Portorož) ter Morskem 
vodnem parku Termaris, ki se nahaja v neposredni bližini Jadral-
nega centra. Program zajema številne izjemno pomembne vse-
bine: pomoč drugemu plovilu, organizacija službe reševanja na 
morju, pomorsko meteorologijo, komunikacijo v izrednih pri-
merih, plovbo v viharnem vremenu, uporabo viharnih jader, 
poškodbe na plovilu, reševanje človeka iz morja ... Posebno po-
memben, mogoče osrednji del tečaj se odvija v bazenu. Skupin-
ske praktične vaje in demonstracije imajo cilj, da se v varnem 

* OFFSHORE PERSONAL SURVIVAL COURSE (angleško)

** Jon buoy (angleško)

okolju pridobijo veščine, znanje in dragocene izkušnje, potrebne 
za izredne primere zapuščanja plovila, daljšega bivanja v mor-
ju ter evakuacije v rešilni splav. Vaje v bazenu se izvajajo v jadral-
nih oblekah in ob uporabi napihljivih rešilnih jopičev, reševalne 
podkve in označevalne boje**. Vključene so vaje v povezavi s pre-
vračanjem reševalnega splava in dviga nezavestne, poškodovane 
ali onemogle osebe na manjši čoln ali reševalni splav. 

A to še zdaleč ni vse. Med tečajem se po najsodobnejših smer-
nicah in ob uporabi lutke za oživljanje s senzorjem za pritisk vadi 
oživljanje. Gasilska brigada iz Kopra izvaja prikaz gašenja zače-
tnih požarov in vsem udeležencem tečaja zagotavlja praktično 
vajo gašenja. V programu so praktične demonstracije s signalno 
pirotehniko in še veliko tega, kar v tem kratkem prispevku ni na-
vedeno. Vsebine OSR TPNM, ki se izvaja pod okriljem JZS, poda-
jajo strokovno usposobljeni predavatelji in demonstratorji, kar 
zagotavlja vsebinsko bogat, zanimiv in poučen tečaj.
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