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Na podlagi drugega odstavka 114. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
(Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo in 97/10) izdajam
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A SPLOŠNI DEL

1 IME PROGRAMA
Program dopolnilnega usposabljanja pripadnikov Slovenske vojske iz vsebin zaščite, reševanja
in pomoči (sodelovanje Slovenske vojske ob naravnih in drugih nesrečah), v nadaljevanju
program.

2 UTEMELJITEV PROGRAMA
V 37. členu Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo) je kot
ena izmed nalog Slovenske vojske (v nadaljevanju SV) navedeno tudi sodelovanje pri zaščiti in
reševanju ob naravnih in drugih nesrečah, in sicer skladno z njeno organizacijo in
opremljenostjo.
V točki 4 Resolucije o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske
vojske do leta 2025 (Uradni list RS, št. 99/10) je določeno, da se bodo zmogljivosti SV razvijale,
usposabljale in opremljale kot dvonamenske tako, da bodo sposobne sodelovati v sistemu
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Možnosti in naloge, ki jih SV lahko podpre z
vojaškimi, kadrovskimi, tehničnimi in drugimi zmogljivostmi, so opredeljene v državnih načrtih
zaščite in reševanja.
Prenova veljavnega programa je nujna zaradi organizacijskih, kadrovskih in normativnih
sprememb na področju obrambe in zaščite ter obsega potrebnih znanj in veščin, ki jih pripadniki
SV potrebujejo ob sodelovanju pri zaščiti, reševanju in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah.
Potrebna je tudi uskladitev z metodologijo priprave izobraževalnih programov za zaščito,
reševanje in pomoč.

3 CILJNA SKUPINA
Usposabljanje je namenjeno častnikom, podčastnikom in vojaškim uslužbencem SV, ki so
predvideni za delovanje na nalogah zaščite, reševanja in pomoči v sistemu varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami ter za prenos pridobljenega znanja na druge pripadnike enot
SV, ki so določeni za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih
nesrečah in so pedagoško-andragoško usposobljeni.
Usposabljanja se lahko udeležijo tudi drugi pripadniki SV, ki so predvideni za opravljanje nalog
zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah.

4 CILJI PROGRAMA
Splošni cilj programa je udeležencem predstaviti sistem varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami ter vlogo in način sodelovanja SV pri zaščiti, reševanju in pomoči ob naravnih in
drugih nesrečah.
Posebni cilji programa so udeležence:
- seznaniti z ocenami ogroženosti zaradi naravnih in drugih nesreč v Sloveniji;

-

seznaniti z organizacijo in delovanjem sistema varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami;
seznaniti s silami za zaščito, reševanje in pomoč;
seznaniti s pristojnostmi in posebnimi pooblastili vodij intervencij ter poveljnika Civilne
zaščite in njegovega namestnika;
seznaniti z osebno in vzajemno zaščito v delovnem okolju ter varnostnim vidikom
nesreč;
seznaniti z načrtom delovanja SV pri zaščiti, reševanju in pomoči ob naravnih in drugih
nesrečah;
dopolnilno usposobiti za sodelovanje enot SV pri zaščiti, reševanju in pomoči ob
naravnih in drugih nesrečah;
seznaniti s študijo primera (potres, poplava, neurje itn.) in izmenjati izkušnje iz
sodelovanja ob različnih nesrečah;
seznaniti z vedenjem ljudi ob nesrečah;
seznaniti z uporabnimi orodji in učnimi sredstvi za izvajanje usposabljanj o sistemu
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter vlogi SV ob nesrečah znotraj enot SV.

5 TRAJANJE PROGRAMA
Usposabljanje traja dva dni oziroma 16 pedagoških ur.

6 OBVEZNI NAČINI PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA
Predavatelji in inštruktorji morajo udeležencem na začetku predavanj in usposabljanj predstaviti
namen in cilje usposabljanja ter merila, po katerih bosta potekali preverjanje in ocenjevanje
znanja.
Predavatelji sproti, med usposabljanjem, ustno s postavljanjem vprašanj ter pogovorom
preverjajo razumevanje snovi in znanje udeležencev.
Znanje udeležencev se oceni po končanem usposabljanju v obliki pisnega preizkusa.
Znanje se ocenjuje z opisnima ocenama »opravil« ali »ni opravil«, udeleženec zaključi
usposabljanje »uspešno« ali »neuspešno«.
Udeleženec, ki pri ocenjevanju znanja ni bil uspešen, se ga lahko ponovno udeleži najpozneje v
30 dneh po prvem neuspelem poskusu.

7 POGOJI ZA VKLJUČITEV V PROGRAM
Pogoj za vključitev v program je razporeditev na dolžnost častnika, podčastnika ali vojaškega
uslužbenca SV.

8 POGOJI ZA NAPREDOVANJE V PROGRAMU
V programu niso predpisani pogoji za napredovanje.

9 POGOJI ZA USPEŠNO DOKONČANJE PROGRAMA
Udeleženec dopolnilnega usposabljanja pripadnikov SV iz vsebin zaščite, reševanja in pomoči
uspešno konča usposabljanje, če je uspešno opravil pisno ocenjevanje znanja.

10 KAJ UDELEŽENEC PRIDOBI S PROGRAMOM
Udeleženec po končanem usposabljanju pridobi znanje, potrebno za učinkovito opravljanje
nalog zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah.
Spozna tudi orodja in učna sredstva za izvajanje dopolnilnih usposabljanj o sistemu varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami in vlogi SV ob nesrečah znotraj enot SV.

11 ORGANIZACIJA IZOBRAŽEVANJA
Nosilec usposabljanja je Uprava RS za zaščito in reševanje.
Izvajalec usposabljanja je Izobraževalni center za zaščito in reševanje Republike Slovenije (v
nadaljevanju ICZR).
Usposabljanje se organizira v obliki tečaja. Predavanja potekajo dopoldne in popoldne.
Udeležencem je med usposabljanjem omogočeno bivanje v prostorih ICZR.
ICZR pripravi urnik usposabljanja, s katerim organizira usposabljanje in druge aktivnosti skladno
s hišnim redom.
Pri usposabljanju naj predavatelji poleg predavanja uporabljajo čim več aktivnih metod dela, in
sicer:
- reševanje problemov,
- praktično delo,
- razgovor,
- proučevanje primerov,
- razpravo,
- simulacijo.
Velikost skupine na usposabljanju je od 20 do 30 udeležencev. Pri izvajanju praktičnih vaj se
oblikujejo manjše skupine.
Prijave za udeležbo na usposabljanju se izvedejo na podlagi ukaza načelnika Generalštaba SV
in letnega načrta dela SV ter letnega načrta usposabljanja SV.
Predavatelji pripravijo gradivo v ustrezni elektronski obliki (po dogovoru z izvajalcem
usposabljanja) ter povzetke za udeležence.
Usposabljanje poteka v učilnicah in na poligonih Izobraževalnega centra za zaščito in
reševanje.
Stroške usposabljanja krije Uprava RS za zaščito in reševanje.
Nadomestilo za plačo, potne stroške, stroške prehrane krije enota SV, ki udeleženca napoti na
usposabljanje s temeljnico.

12 POSEBNOSTI IZVEDBE PROGRAMA
Pri izvedbi programa ni posebnosti.
13 IZOBRAZBA, ZNANJE, VEŠČINE IN DELOVNE IZKUŠNJE, KI JIH MORAJO IMETI
IZVAJALCI PROGRAMA
Izvajalci programa morajo imeti univerzitetno izobrazbo ter ustrezno andragoško znanje,
pridobljeno na usposabljanju v ICZR ali primerljivem programu zunaj ICZR. Poznati morajo
delovanje sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

14 VIDEZ LISTINE
Udeleženec, ki je uspešno opravil usposabljanje, dobi potrdilo o opravljenem programu (z
imenom programa in datumom usposabljanja).
Udeleženec, ki se je udeležil usposabljanja in ni uspešno opravil preizkusa znanja, dobi potrdilo
o udeležbi.

15 AVTORJI PROGRAMA IN KATALOGOV
Avtorji programa in katalogov so:
- maj. Slavko Vozel, Slovenska vojska,
- maj. Drago Desnica, Slovenska vojska,
- švod. Matej Bajc, Slovenska vojska,
- Olga Andrejek, Uprava RS za zaščito in reševanje,
- Vida Juratovec, Uprava RS za zaščito in reševanje,
- mag. Zdenka Krese, Uprava RS za zaščito in reševanje.

B POSEBNI DEL

16 PREDMETNIK
Zap.
št.
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VSEBINA

Število pedagoških ur
P

V

Skupaj

Uvod v usposabljanje:
- predstavitev
namena,
ciljev
in
vsebine
usposabljanja,
- predstavitev Izobraževalnega centra za zaščito in
reševanje RS.
Ogroženost zaradi naravnih in drugih nesreč:
- naravne in druge nesreče v Sloveniji,
- državne, regijske in občinske ocene ogroženosti.
Organizacija in delovanje sistema varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami
Sile za zaščito, reševanje in pomoč

30'

30'

1

1

1

1

1

1

Pristojnosti in posebna pooblastila vodij intervencij ter
poveljnika Civilne zaščite in njegovega namestnika:
- vloga in razmejitev nalog,
- vodenje intervencij,
- sodelovanje med vodjo intervencije in poveljnikom
enote SV ter častnikom za povezavo.
Osebna in vzajemna zaščita v delovnem okolju ter varnostni
vidiki nesreč:
- varno delo, skrb za lastno varnost na kraju nesreče,
- higienske razmere, preprečevanje bolezni.
Organizacija varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v
SV – načrt delovanja SV pri zaščiti, reševanju in pomoči ob
naravnih in drugih nesrečah (načrt VIHRA) s prilogama
GORE in AVIN
Vodenje enot SV ob pomoči silam za zaščito, reševanje in
pomoč:
- naloge Združenega operativnega centra (ZOC),
- naloge častnika za povezavo v štabu Civilne
zaščite,
- naloge poveljnika enote SV ob pomoči silam za
zaščito, reševanje in pomoč,
- primeri sodelovanja in izkušnje iz nesreč.
Študije primera (potres, poplava, neurje itn.) z vidika
predstavitve delovanja sistema varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami in vključevanja zmogljivosti SV ob
nesrečah
Vedenje ljudi ob nesrečah:
- vedenje in odzivi ogroženih in prizadetih,
- vedenje in odzivi reševalcev.
Predstavitev uporabnih orodij in učnih sredstev za izvajanje
usposabljanj o sistemu varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami in vlogi SV ob nesrečah:
- prezentacije in gradivo na cedejih ter v e-učilnici,

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

0,5

0,5

-

spletna stran Uprave RS za zaščito in reševanje
(opozorila, navodila prebivalcem, predpisi, novosti,
aktualno dogajanje, informativna gradiva, spletne
aplikacije, posnetki nesreč itn.).

12

Vaje

13

Ocenjevanje znanja – test

14

Zaključek in evalvacija usposabljanja

Skupno število ur:

3,5

3,5
1
15'
16

17 KATALOG ZNANJA
Katalog znanja vsebuje ime predmeta oziroma vsebine, splošne cilje, predmetno specifične
kompetence in operativne cilje. Operativni cilji določajo informativne in formativne cilje.

Vsebina ali kompetenca

Uvod v usposabljanje

Ogroženost
naravnih
in
nesreč

zaradi
drugih

Organizacija
in
delovanje
sistema
varstva pred naravnimi
in drugimi nesrečami

Sile
za
zaščito,
reševanje in pomoč
Pristojnosti in posebna
pooblastila
vodij
intervencij ter poveljnika
Civilne
zaščite
in
njegovega namestnika

Informativni cilji
(vsebina, teorije, modeli, strokovni
standardi)

Formativni cilji
(veščine, metode, postopki, koncepti,
strategije)

Udeleženci

Udeleženci

Seznanijo se z:
- vsebino, namenom in cilji
usposabljanja,
- dejavnostjo
Izobraževalnega centra za
zaščito in reševanje RS.
Seznanijo se z:
- naravnimi
in
drugimi
nesrečami v Sloveniji,
- različnimi ravnmi ocen
ogroženosti
(državne,
regijske, občinske),
- državnimi
ocenami
ogroženosti.
Seznanijo se:
- s
širšo
organizacijo,
nalogami in delovanjem
sistema
varstva
pred
naravnimi
in
drugimi
nesrečami,
- z normativno ureditvijo,
- z
načrti
zaščite
in
reševanja,
- s sistemom opazovanja,
obveščanja in alarmiranja,
- z zaščitnimi ukrepi.
Spoznajo sile za zaščito, reševanje
in pomoč.
Seznanijo se:
- z vlogo in nalogami vodje
intervencije in poveljnika
Civilne
zaščite
ter
razmejitvijo njunih nalog,
- s pristojnostjo in posebnimi
pooblastili
vodje
intervencije
ter
poveljnika/namestnika
Civilne zaščite,
- z
osnovami
vodenja
intervencij,
- s sodelovanjem med vodjo

Poznajo:
- cilj, namen in
usposabljanja.

vsebino

Poznajo:
- ogroženost
RS
pred
naravnimi
in
drugimi
nesrečami;
- način
dostopa
in
razumevanja
konkretnih
ocen
ogroženosti
na
internetu.
- Poznajo vlogo in delovanje
sistema varstva pred pred
naravnimi
in
drugimi
nesrečami
in
razumejo
pravne okvire, znotraj katerih
se dejavnost varstva pred
naravnimi
in
drugimi
nesrečami izvaja.
- Znajo poiskati konkretne
načrte zaščite in reševanja
na internetu.
Poznajo različne sile za zaščito,
reševanje in pomoč.
Poznajo:
- naloge in pristojnosti vodje
intervencije in poveljnika
Civilne zaščite,
- način sodelovanja z vodjo
intervencije.

Osebna in vzajemna
zaščita
v
delovnem
okolju ter varnostni vidiki
nesreč

Organizacija
varstva
pred
naravnimi
in
drugimi nesrečami v
Slovenski vojski – načrt
delovanja
Slovenske
vojske
pri
zaščiti,
reševanju in pomoči ob
naravnih
in
drugih
nesrečah (načrt VIHRA)
s prilogama GORE in
AVIN.
Vodenje enot Slovenske
vojske
ob
nudenju
pomoči silam za zaščito,
reševanje in pomoč

Študije primera (potres,
poplave, neurja itn.)

intervencije in poveljnikom
enote
SV
oziroma
častnikom za povezavo.
Seznanijo se:
- s pojmom in ukrepi osebne
in vzajemne zaščite,
- z možnimi nevarnostmi v
svojem delovnem okolju in
ukrepi za preprečevanje
nesreč,
- s konkretnimi nevarnostmi
ob posameznih nesrečah
(higienske
razmere,
bolezni, nevarne snovi,
nevarnosti visokih voda
itn.),
- z zagotavljanjem varnosti
podrejenih kot tudi lastne
varnosti,
- s
potrebno
varnostno
opremo za opravljanje
različnih nalog zaščite,
reševanja in pomoči.
Seznanijo se z:
- organizacijo zaščite in
reševanja
v
vojaških
objektih,
- načrtom delovanja SV pri
zaščiti,
reševanju
in
pomoči.

Poznajo:
- nevarnosti
v
svojem
delovnem okolju,
- ukrepe za preprečevanje in
ublažitev posledic nesreč v
svojem delovnem okolju,
- konkretne
nevarnosti
in
omejitve pri opravljanju nalog
zaščite, reševanja in pomoči
pri različnih nesrečah,
- razpoložljivo
varnostno
opremo.

Poznajo:
- vlogo in delovanje SV
skladno z Načrtom VIHRA,
- načrtovane zmogljivosti SV
pri zaščiti, reševanju in
pomoči ob naravnih in drugih
nesrečah.

Spoznajo:
- naloge ZOC, ki poveljuje
aktiviranim
silam
za
zaščito,
reševanje
in
pomoč v Slovenski vojski,
- naloge
častnika
za
povezavo v štabu Civilne
zaščite,
- naloge poveljnika enote SV
ob pomoči silam za
zaščito,
reševanje
in
pomoč,
- primere sodelovanja SV ob
nesrečah
in ob tem
pridobljene izkušnje.

Poznajo:
- naloge ZOC, ki poveljuje
aktiviranim silam za zaščito,
reševanje in pomoč v
Slovenski vojski,
- naloge
častnikov
za
povezavo v regijskih štabih
za Civilno zaščito,
- naloge poveljnikov enot pri
opravljanju nalog zaščite,
reševanja in pomoči v
sistemu
varstva
pred
naravnimi
in
drugimi
nesrečami.

Spoznajo:
- delovanje sistema varstva
pred naravnimi in drugimi

Poznajo:
- pozitivne
in
negativne
izkušnje iz predstavljenih

Vedenje
nesrečah

ljudi

ob

Predstavitev uporabnih
orodij in učnih sredstev
za izvajanje usposabljanj

nesrečami ob potresu in
poplavah oziroma neurju,
- aktivnosti SV ob teh
nesrečah.
Spoznajo:
- vedenje
in
odzive
ogroženih in prizadetih,
- vedenje
in
odzive
reševalcev.
Seznanijo se:
- s
prezentacijami
in
gradivom na cedejih,
- z e-učilnico,
- s spletno stranjo Uprave
RS za zaščito in reševanje
in
najbolj
uporabnimi
vsebinami
na
njej
(opozorila,
navodila
prebivalcem,
predpisi,
novosti,
aktualno
dogajanje,
informativna
gradiva, spletne aplikacije,
posnetki nesreč itn.).

Vaje

Ocenjevanje znanja

Zaključek in evalvacija
usposabljanja

-

nesreč,
pravilno
postopke.

ukrepanje

in

Poznajo:
- vedenjske vzorce in odzive
ogroženih in prizadetih oseb
ob nesrečah,
- vedenjske vzorce in odzive
reševalcev ob nesrečah.
Poznajo:
- način dostopanja do spletne
strani in posameznih vsebin
za izvajanje usposabljanj,
- način dostopanja do eučilnice.

Uporabijo pridobljeno znanje pri
preigravanju
različnih
vnaprej
pripravljenih scenarijev.
- Pridobijo oceno svojega
znanja.
- Prepoznajo vsebine, ki jim
morajo nameniti dodatno
pozornost.
Ocenijo usposabljanje z anketnim
vprašalnikom in v razgovoru.

18 KONČNA DOLOČBA
Ta program začne veljati z dnem podpisa.
Z uveljavitvijo tega programa preneha veljati Program dodatnega usposabljanja pripadnikov
stalne sestave SV iz vsebin zaščite in reševanja (sodelovanje SV ob naravnih in drugih
nesrečah), številka 842-00-1/2000, z dne 5. 5. 2000.

Roman Jakič
minister

