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Na podlagi tretjega odstavka 23. člena Pravilnika o izobraževanju in usposabljanju na področju
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 102/09 in 45/12) določam
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A SPLOŠNI DEL

1 IME PROGRAMA
Program usposabljanja javnih uslužbencev na področju varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami (v nadaljevanju program).

2 UTEMELJITEV PROGRAMA
V 102. členu Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno
besedilo in 65/08) je določeno, da ima javni uslužbenec pravico in dolžnost usposabljati se na
delovnem mestu in izpopolnjevati svoje strokovno znanje po določenem programu in po
napotitvi nadrejenega.
S Pravilnikom o izobraževanju in usposabljanju na področju varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami (Uradni list RS, št. 102/09 in 45/12) je določeno, da se programi za javne uslužbence
na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami pripravijo skladno z metodologijo
priprave izobraževalnih programov za zaščito, reševanje in pomoč.
Prenova sedanjih programov je potrebna zaradi normativnih in organizacijskih sprememb ter
uskladitve z metodologijo priprave izobraževalnih programov za zaščito, reševanje in pomoč.

3 CILJNA SKUPINA
Usposabljanje je namenjeno javnim uslužbencem, ki začnejo poklicno opravljati delo v Upravi
RS za zaščito in reševanje.
Usposabljanja se lahko udeležijo tudi:
‒ javni uslužbenci, ki poklicno opravljajo delo na področju varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami v lokalni skupnosti ali v drugem državnem organu,
‒ javni uslužbenci, zaposleni v inšpektoratu, pristojnem za varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami, in drugih inšpektoratih, če je njihovo delo povezano z varstvom pred
naravnimi in drugimi nesrečami,
‒ delavci v zavodih, gospodarskih družbah in drugih organizacijah, ki so pristojni za
urejanje področja zaščite in reševanja v svojem delovnem okolju,
‒ župani občin,
‒ javni uslužbenci na vodstvenih in vodilnih (odgovornih) delovnih mestih znotraj javne
uprave.

4 CILJI PROGRAMA
Splošni cilj usposabljanja je, da se udeleženci seznanijo s sistemom varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami.
Posebni cilji pa so:
‒ seznanitev z ogroženostjo RS zaradi naravnih in drugih nesreč,
‒ seznanitev z organizacijo, delovanjem in normativno ureditvijo sistema varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami,

‒
‒
‒
‒
‒

seznanitev s sredstvi in opremo za osebno in skupinsko zaščito ter z izvajanjem
zaščitnih ukrepov,
seznanitev s pristojnostmi posameznih subjektov na različnih ravneh v posameznih
fazah nesreče,
seznanitev z organiziranostjo in delovanjem Uprave RS za zaščito in reševanje ob
naravnih in drugih nesrečah,
seznanitev z vlogo posameznika ob nesrečah in pomenom pripravljenosti na nesreče,
seznanitev z mednarodnim sodelovanjem na področju varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami.

5 TRAJANJE PROGRAMA
Usposabljanje traja 8 (osem) pedagoških ur.

6 OBVEZNI NAČINI PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA
Preverjanje znanja poteka sproti, med usposabljanjem in ob koncu. Ocenjevanje znanja ni
predvideno.

7 POGOJI ZA VKLJUČITEV V PROGRAM
Pogoj za vključitev v program je poklicno opravljanje dela na področju varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami.

8 POGOJI ZA NAPREDOVANJE V PROGRAMU
Program ne postavlja pogojev za napredovanje.

9 POGOJI ZA USPEŠNO DOKONČANJE PROGRAMA
V programu ni predvidenih posebnih pogojev za dokončanje programa.

10 KAJ UDELEŽENEC PRIDOBI S TEM PROGRAMOM
Udeleženec programa pridobi znanje s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
seznani se z nalogami in odgovornostmi pristojnih služb in organizacij ob naravnih in drugih
nesrečah ter z mednarodnim sodelovanjem na področju varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami. S poznavanjem in razumevanjem sistema varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami in razumevanjem vloge posameznika ob naravnih in drugih nesrečah se zagotovi
potrebno znanje javnega uslužbenca za boljše in učinkovitejše opravljanje nalog na področju
zaščite, reševanja in pomoči.

11 ORGANIZACIJA IZOBRAŽEVANJA
Nosilec usposabljanja je Uprava RS za zaščito in reševanje. Izvajalec usposabljanja je
Izobraževalni center za zaščito in reševanje RS.
Usposabljanje je organizirano v obliki seminarja. Izvaja se v skupini z največ 30 udeleženci.
Če se v posamezni skupini pokaže potreba po dodatnih vsebinah, jih lahko izvajalec vključi v
vsebino usposabljanja oziroma posamezne vsebine glede na predznanje udeležencev izpusti.
Pri usposabljanju naj predavatelji uporabljajo učne metode in oblike dela, ki so primerne za
usposabljanje odraslih. Pri izbiri metod naj bo poudarek na aktivnih učnih metodah.
Usposabljanje poteka v učilnici, ki mora biti opremljena z avdiovizualnimi učnimi sredstvi.
Usposabljanje je lahko deloma izvedeno v spletni učilnici portala ICZR.
Izvedbo usposabljanja financira Uprava RS za zaščito in reševanje.
Nadomestila za plačo, potne stroške, stroške prehrane in namestitve krije organizacija, ki
udeleženca napoti na usposabljanje.

12 POSEBNOSTI IZVEDBE PROGRAMA
Ni posebnosti izvedbe programa.

13 IZOBRAZBA, ZNANJE, VEŠČINE IN DELOVNE IZKUŠNJE, KI JIH MORAJO IMETI
IZVAJALCI PROGRAMA
Izvajalci programa morajo imeti univerzitetno izobrazbo. Imeti morajo ustrezno andragoško
znanje, pridobljeno na usposabljanju v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje RS ali v
primerljivem programu zunaj Izobraževalnega centra za zaščito in reševanje RS ter poznati
delovanje sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

14 VIDEZ LISTINE
Ob koncu usposabljanja udeleženec dobi potrdilo o opravljenem programu (z imenom programa
in datumom usposabljanja).

15 AVTORJI PROGRAMA IN KATALOGOV
Avtorji programa in katalogov so:
‒ Olga Andrejek, Uprava RS za zaščito in reševanje,
‒ Vida Juratovec, Uprava RS za zaščito in reševanje,
‒ mag. Milena Dobnik Jeraj, Uprava RS za zaščito in reševanje,
‒ Jernej Hudohmet, Uprava RS za zaščito in reševanje,
‒ mag. Zdenka Krese, Uprava RS za zaščito in reševanje.

B POSEBNI DEL
16 PREDMETNIK

Teme
1.
‒
‒
2.
‒
‒
‒
‒
‒
‒

Ogroženost RS zaradi naravnih in drugih nesreč:
vrste ogroženosti,
priprava ocen ogroženosti.
Predstavitev sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami:
temeljne naloge in cilji,
pristojnosti na področju VNDN (Državni zbor, vlada, župan ...)
načrti zaščite in reševanja,
zaščitni ukrepi,
osebna in vzajemna zaščita,
sistem opazovanja, obveščanja in alarmiranja ter sistem zvez
ZARE in ZARE+,
‒ sile in sredstva za zaščito, reševanje in pomoč,
‒ vodenje sil za zaščito, reševanje in pomoč.
3. Organiziranost in delovanje Uprave RS za zaščito in reševanje ob
naravnih in drugih nesrečah:
− pristojnosti uprave in njenih notranjih organizacijskih enot,
− uporaba informacijskega sistema in aplikacije na področju zaščite
in reševanja,
− vodenje evidence o pripadnikih CZ,
− organiziranje, opremljanje in usposabljanje enot in služb za
zaščito, reševanje in pomoč.
4. Vloga posameznika ob nesreči, pripravljenost na nesreče
5. Mednarodno sodelovanje na področju varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami:
‒ mednarodno sodelovanje Slovenije na področju VNDN
(dvostransko, regionalno, EU, večstransko),
‒ mehanizmi za usklajevanje reševalne in humanitarne pomoči –
EU, OZN, Nato,
‒ organizacija pošiljanja in sprejema mednarodne reševalne pomoči
v Sloveniji.
Skupaj:

Število
pedagoških ur
1

3

2

1
1

8

17 KATALOG ZNANJA
Vsebina ali kompetenca

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

Ogroženost RS zaradi naravnih
in drugih nesreč

Predstavitev sistema
pred naravnimi in
nesrečami

varstva
drugimi

Organiziranost
in
delovanje
Uprave RS za zaščito in
reševanje (URSZR) ob naravnih
in drugih nesrečah
Vloga posameznika ob nesreči,
pripravljenost na nesreče

Mednarodno sodelovanje na
področju varstva pred naravnimi
in drugimi nesrečami

Formativni cilji

(veščine, metode,
postopki, koncepti,
strategije)
Udeleženec:
Udeleženec:
spozna:
– opiše nesreče iz
– ogroženost
Slovenije
svojega domačega
okolja;
zaradi naravnih in drugih
nesreč,
– vrste nesreč,
– vzroke
za
nastanek
nesreč;
spozna:
– sodeluje
pri
– organizacijo in delovanje
izvajanju
nalog
zaščite, reševanja in
sistema varstva pred
naravnimi
in
drugimi
pomoči,
– zna poklicati na
nesrečami,
pomoč ob nesreči,
– nosilce načrtovanja,
– zaščitne ukrepe,
– loči alarmne znake
– sredstva in opremo za
in pozna ukrepanje
osebno
in
skupinsko
ob alarmiranju,
zaščito,
– razume pomen zvez
in zna ravnati ob
– organizacijo in delovanje
nesrečah;
sistema za opazovanje,
obveščanje in alarmiranje
ter sistem zvez ZARE in
ZARE+;
spozna:
– razume vlogo in
– organiziranost
in
odgovornosti, ki se
pričakujejo od njega
delovanje URSZR,
– pristojnosti posameznih
ob nesrečah;
notranjeorganizacijskih
enot;
– spozna
pomen
– našteje pričakovan
pripravljenosti
na
odziv posameznika
nesreče;
na nesrečo,
– zna izvesti ukrepe
za
zvišanje
pripravljenosti,
– se
seznani
s
pomenom
psihološke priprave
na nesreče;
se seznani z:
– razume
namen
– mehanizmi za usklajevanje
mednarodnega
sodelovanja,
reševalne in humanitarne
pomoči – EU, OZN, Nato,
– pozna dvostranske
– mednarodnim sodelovanjem
in
večstranske
Slovenije na področju VNDN
sporazume
na
(dvostransko, regionalno,
področju VNDN,
– pozna vlogo EU in
EU, večstransko),
mednarodnih
–
organizacijo napotitve in
organizacij
na
sprejema mednarodne
reševalne pomoči v
področju VNDN,
– pozna
postopek
Sloveniji.
napotitve
in
sprejema

mednarodne
pomoči v Sloveniji.
18 KONČNA DOLOČBA
Ta program začne veljati z dnem podpisa.
Z uveljavitvijo tega programa prenehajo veljati:
‒ Program uvajalnega usposabljanja novih delavcev, ki opravljajo naloge s področja
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v upravah za obrambo in izpostavah (št.
851-292/95, z dne 11. 9. 1995),
‒ Program dopolnilnega usposabljanja inštruktorjev sistema zvez ZA-RE in ekip za
informacijsko podporo ob papeževem obisku in operativnih delavcev v upravah za
obrambo (št. 893-205/96, z dne 26. 3. 1996),
‒ Program dopolnilnega usposabljanja inšpektorjev in drugih pooblaščenih oseb v
ministrstvih in drugih državnih organih na podlagi dogovora o medsebojnem
sodelovanju pri zaščiti, reševanju ter odpravljanju posledic nesreč z nevarnimi snovmi
(št. 849-02-1/97, z dne 20. 1. 1997),
‒ Program usposabljanja delavcev URSZR za opravljanje dežurstva (št. 849-02/4-97, z
dne 18. 4. 1997),
‒ Program usposabljanja za uporabo aplikacije Evidenca CZ (št. 849-02/8/97, z dne 29.
10. 1997),
‒ Program usposabljanja poverjenikov za varstvo pred požarom v Slovenski vojski (št.
849-2-1/98, z dne 25. 3. 1998),
‒ Program dopolnilnega usposabljanja delavcev izpostav Uprave RS za zaščito in
reševanje (št. 849-02-2/2000, z dne 18. 5. 2000),
‒ Program dopolnilnega usposabljanja delavcev centrov za obveščanje (št. 849-024/2000, z dne 26.
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