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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) izdajam

PROGRAM TEMELJNEGA USPOSABLJANJA INŠTRUKTORJEV
S PODROČJA VARSTVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
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A SPLOŠNI DEL

1 IME PROGRAMA

Program temeljnega usposabljanja inštruktorjev s področja varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami (v nadaljevanju program).

2 UTEMELJITEV PROGRAMA

S Pravilnikom o izobraževanju in usposabljanju na področju varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami (Uradni list RS, št. 102/09 in 45/12) je opredeljena usposobljenost organizatorjev,
predavateljev in inštruktorjev za izvajanje procesa usposabljanja na področju varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami.
Inštruktorji, ki izvajajo usposabljanje v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje Republike
Slovenije (v nadaljevanju ICZR), morajo imeti najmanj srednjo izobrazbo in ustrezno
andragoško usposobljenost. Za pridobitev ustrezne andragoške usposobljenosti mora ICZR
praviloma v enem letu od dneva, ko je inštruktor opravil v ICZR več kot 10 ur inštruktorskega
dela, izvesti usposabljanje po tem programu. Če so inštruktorji ustrezno andragoško
usposobljenost pridobili že pred začetkom dela v ICZR na drugem primerljivem usposabljanju,
usposabljanje po tem programu za njih ni obvezno.
Priprava novega programa temeljnega usposabljanja je nujna zaradi uskladitve s pravilnikom o
izobraževanju in usposabljanju na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

3 CILJNA SKUPINA
Usposabljanje je namenjeno inštruktorjem, ki izvajajo praktični del usposabljanj s področja
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Namenjeno je predvsem tistim, ki izvajajo
usposabljanje v ICZR.
V dogovoru z društvi in drugimi nevladnimi organizacijami v sistemu varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami se usposabljanja po tem programu lahko udeležijo tudi njihovi inštruktorji.

4 CILJI PROGRAMA
Cilj programa je, da udeleženci:
– pridobijo znanje in veščine, potrebne za izvajanje praktičnega dela usposabljanja,
– se seznanijo z metodami, oblikami in načeli usposabljanja,
– se seznanijo s pripravami na izvajanje praktičnega dela usposabljanja,
– se seznanijo z dobrimi prvinami nastopanja.

5 TRAJANJE PROGRAMA
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Usposabljanje traja 17 pedagoških ur.
Število pedagoških ur namenjenih posamezni vsebini, je mogoče prilagoditi glede na
predznanje udeležencev oziroma na potrebe ciljne skupine, pri čemer pa mora skupno
določeno število ur za izvedbo programa ostati nespremenjeno.

6 OBVEZNI NAČINI PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA
Predavatelji preverjajo razumevanje snovi sproti med usposabljanjem s postavljanjem vprašanj
oziroma z razgovorom. Končno preverjanje usposobljenosti se izvede ob zaključku
usposabljanja in sicer v obliki povratne informacije o učnem nastopu. Predavatelji bodo
predstavili udeležencem kriterije, na podlagi katerih bodo prejeli povratno informacijo o izvedbi
učnega nastopa.

7 POGOJI ZA VKLJUČITEV V PROGRAM

Pogoj za vključitev v program je najmanj srednja strokovna izobrazba.
Pogoj za vključitev v program za inštruktorje, ki usposabljajo poklicne gasilce je uspešno
končano usposabljanje za pridobitev poklica gasilec ali izpolnjevanje pogojev, navedenih v
Posebnih pravilih gasilske službe prostovoljnih gasilcev.

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

9 POGOJI ZA USPEŠNO DOKONČANJE PROGRAMA
Pogoj za uspešno dokončanje programa je uspešno opravljen učni nastop.

10 KAJ UDELEŽENEC PRIDOBI S TEM PROGRAMOM
Udeleženec programa pridobi temeljno znanje za delo inštruktorja oziroma za izvajanje
praktičnega dela usposabljanj s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

11 ORGANIZACIJA IZOBRAŽEVANJA
Nosilec usposabljanja je Uprava RS za zaščito in reševanje, izvajalec pa ICZR.
Število udeležencev je najmanj 8 in največ 12.
Pri usposabljanju naj predavatelji in inštruktorji uporabljajo metode, oblike in učna sredstva za
izobraževanje odraslih, skladno s cilji programa.
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Usposabljanje je organizirano v obliki tečaja, ki ima teoretični in praktični del.
Teoretični del usposabljanja poteka v učilnici, ki mora biti opremljena z avdiovizualnimi učnimi
sredstvi. Praktično delo lahko poteka na poligonu, ki je opremljen za izvajanje praktičnih vaj.
Posamezne teoretične vsebine usposabljanja se lahko izvedejo tudi na daljavo z elektronskim
izobraževanjem.
Stroške izvedbe usposabljanja krije Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje.
Nadomestilo za plačo, potne stroške, stroške namestitve in prehrane krije udeleženec sam ali
tisti, ki ga napoti na usposabljanje.

12 POSEBNOSTI IZVEDBE PROGRAMA
Pri izvedbi programa ni posebnosti.

13 IZOBRAZBA, ZNANJE, VEŠČINE IN DELOVNE IZKUŠNJE, KI JIH MORAJO IMETI
IZVAJALCI PROGRAMA
Predavatelji morajo imeti univerzitetno izobrazbo s področja andragogike ali pedagogike.
Poznati morajo delovanje sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

14 VIDEZ LISTINE
Listina ima obliko potrdila, ki ga izda izvajalec usposabljanja.
Udeleženec, ki je uspešno opravil usposabljanje, dobi potrdilo o opravljenem usposabljanju (z
nazivom programa ter datumom usposabljanja).

15 AVTORJI PROGRAMA IN KATALOGOV
Avtorji programa in katalogov:
– dr. Andreja Lavrič, Uprava RS za zaščito in reševanje,
– Milan Dubravac, Uprava RS za zaščito in reševanje,
– Brigita Perbil Puš, Uprava RS za zaščito in reševanje,
– mag. Zdenka Krese, Uprava RS za zaščito in reševanje.
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B POSEBNI DEL
16 PREDMETNIK
Zap.
št.
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

Vsebina
Osnove andragoške didaktike:
− osnovni didaktični pojmi,
− proces in dejavniki izobraževanja ter usposabljanja.
Metode izobraževanja in usposabljanja odraslih:
− razlaga, razgovor, praktično delo, branje in delo z
besedilom, pisanje, risanje, prikaz in urjenje ter druge
metode, kot so igranje vlog, študije primera itn.
Didaktična načela in oblike izobraževanja ter usposabljanja
odraslih:
− splošna načela: načela nazornosti, sistematičnosti in
postopnosti, diferenciacije in integracije, aktivnosti,
ekonomičnosti, trajnosti znanja, veščin in prakse idr.,
− oblike: frontalna in samostojno delo (skupinska, v
dvojicah, individualna).
Učna sredstva in objekti za izobraževanje in usposabljanje
odraslih:
− učna sredstva: vizualna, avditivna, avdiovizualna in
multimedijska, kot so trenažerji, simulatorji idr.,
− objekti: učilnice, kabineti, vadišča, poligoni,
− uporaba učnih sredstev in objektov.
Struktura učne ure:
− struktura in vsebine učne ure.
Priprava na usposabljanja:
− priprava procesa izobraževanja in usposabljanja:
didaktičnih sklopov in didaktičnih enot,
− individualna in timska priprava izvajalcev,
− pisna priprava,
− priprava na učni nastop.
Verifikacija in vrednotenje procesa izobraževanja in
usposabljanja:
− spremljanje, verifikacija in vrednotenje procesa
izobraževanja in usposabljanja,
− preverjanje in ocenjevanje znanja in veščin.
Programi usposabljanja na področju varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami:
− vrste, strukture in cilji programov.
Metodika usposabljanja na področju varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami:
− učni nastopi pri posameznih vsebinah.
Skupaj:

Število
pedagoških ur
1

1

1

1

1
2

1
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6

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

Osnove
didaktike

Informativni cilji
Formativni cilji
(vsebina, teorije, modeli, strokovni (veščine,
standardi)
postopki,
Udeleženec:
strategije)
Udeleženec:
andragoške spozna:
– osnovne didaktične pojme,
– proces
in
dejavnike
izobraževanja in usposabljanja;
in

–

spozna učne metode;

–

Didaktična načela in oblike
izobraževanja
in
usposabljanja odraslih

–

spozna načela in oblike;

–

Učna sredstva in objekti za
izobraževanje
in
usposabljanje

–

spozna učna sredstva in objekte
za usposabljanje;

–

Struktura učne ure

–

spozna faze učne ure;

–

Metode izobraževanja
usposabljanja odraslih

spozna:
– individualno pripravo,
– timsko pripravo,
– evalvacijo;
Verifikacija in vrednotenje spozna:
in
vrednotenje
procesa izobraževanja in – verifikacijo
veščin,
usposabljanja
– preverjanje in ocenjevanje;
Priprava na usposabljanja

Programi usposabljanja na
področju
varstva
pred
naravnimi
in
drugimi
nesrečami
Metodika usposabljanja na
področju
varstva
pred
naravnimi
in
drugimi
nesrečami

–

–

metode,
koncepti,

uporablja
metodo
prikaza,
praktičnih
del in urjenja;
uporablja didaktična
načela in oblike,
povezane z metodo
prikaza,
praktičnih
del in urjenja;
uporablja
učna
sredstva in objekte,
namenjene metodiki
na področju varstva
pred naravnimi in
drugimi nesrečami;
izvaja usposabljanje
z
upoštevanjem
artikulacije učne ure;
izdela in uporablja
individualno in timsko
pripravo;

–

poda
sporočilo,
vrednoti
veščin,
ocenjuje;

–

izvede učni nastop.

–
–

vrnitveno
izvedbo

spozna programe s področja
varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami;

spozna:
– značilnosti usposabljanja na
področju varstva pred naravnimi
in drugimi nesrečami,
– metode, oblike in načela
usposabljanja
na
področju
varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami.
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18 KONČNA DOLOČBA
Ta program začne veljati z dnem podpisa.
S podpisom tega programa se v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje RS preneha
uporabljati Program dopolnilnega usposabljanja gasilcev za inštruktorja, številka 849-02-8/01-1,
z dne 26. 11. 2001.

Janko Veber
minister
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