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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
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A SPLOŠNI DEL
1 IME PROGRAMA

Program dopolnilnega 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 izobraževanje in usposabljanje v Izobraževalnem centru za zaščito in
reševanje Republike Slovenije (v nadaljevanju ICZR), morajo imeti najmanj srednjo izobrazbo in
ustrezno andragoško usposobljenost. Za izvajanje usposabljanja morajo imeti inštruktorji
opravljen ustrezen program temeljnega usposabljanja inštruktorjev s področja varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami. V nadaljevanju se morajo vsake tri leta udeležiti dopolnilnega
andragoškega usposabljanja po tem programu. Če so inštruktorji pridobili ustrezno andragoško
usposobljenost oziroma dopolnilno znanje in veščine, primerljive temu programu, kje drugje, se
jim na podlagi predloženega potrdila lahko prizna dopolnilna usposobljenost.
Izdelava novega programa dopolnilnega 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 usposabljanja 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 se udeleženci andragoško izpopolnijo ter učinkovito pripravijo za izvedbo
praktičnega dela izobraževanja in usposabljanja na področju varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami.

5 TRAJANJE PROGRAMA
Usposabljanje traja osem pedagoških ur.
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Število ur, namenjenih posamezni vsebini, je mogoče prilagoditi glede na predznanje
udeležencev usposabljanja 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 morajo udeležencem na začetku usposabljanja predstaviti namen in cilje
usposabljanja ter merila, na podlagi katerih bodo prejeli povratno informacijo o izvedbi praktične
vaje.
Predavatelji preverjajo andragoško usposobljenost, poznavanje strokovnega področja,
spretnosti in veščin udeležencev sproti, med usposabljanjem, s postavljanjem vprašanj oziroma
z razgovorom.
Preverjanje usposobljenosti se izvede ob koncu usposabljanja, in sicer v obliki ustne povratne
informacije o opravljeni praktični vaji.

7 POGOJI ZA VKLJUČITEV V PROGRAM
Pogoj za vključitev v program je najmanj srednja strokovna izobrazba.
Pogoj za vključitev v program je uspešno opravljeno usposabljanje po programu temeljnega
usposabljanja inštruktorjev s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami oziroma na
drug način pridobljena predhodna ustrezna andragoška usposobljenost.
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 opravljena praktična vaja.

10 KAJ UDELEŽENEC PRIDOBI S TEM PROGRAMOM
Udeleženec usposabljanja izpopolni svoje andragoško znanje za nadaljnjo učinkovito izvajanje
praktičnega dela usposabljanj s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
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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 uporabljajo metode, oblike in sredstva za izobraževanje
odraslih, skladno s cilji programa.
Usposabljanje je organizirano v obliki tečaja, ki ima teoretični in praktični del.
Teoretično in praktično usposabljanje poteka v prostorih, na vadiščih in drugih površinah, ki so
del Izobraževalnega centra za zaščito in reševanje Republike Slovenije ali so v njegovem
upravljanju in v drugih prostorih, na vadiščih ter območjih, če je za izvedbo usposabljanja to
potrebno.
Pri praktičnem delu usposabljanja se uporablja predpisana osebna in skupna zaščitna ter
reševalna oprema, potrebna za izvedbo posamezne praktične vaje.
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 izvajanju programa usposabljanja je treba upoštevati predpise o zagotavljanju varnosti.
Usposabljanje se izvede, ko so zagotovljeni pogoji za varno izvedbo.
Med izvajanjem programa usposabljanja odgovorna oseba za izvedbo programa ali predavatelj
spremlja sposobnost posameznega udeleženca. Če obstaja utemeljen dvom, da udeleženec ni
sposoben naloge opraviti varno zase in za druge udeležence, mu odgovorna oseba ali
predavatelj prepove izvajanje take naloge.

13 IZOBRAZBA, ZNANJE, VEŠČINE IN DELOVNE IZKUŠNJE, KI JIH MORAJO IMETI
IZVAJALCI PROGRAMA
Predavatelji morajo imeti univerzitetno izobrazbo s področja andragogike ali pedagogike.
Inštruktorji morajo imeti najmanj srednjo izobrazbo in ustrezno andragoško usposobljenost, ki jo
pridobijo v ICZR ali na drugem primerljivem usposabljanju. Predavatelji in inštruktorji morajo
dobro poznati strokovno področje in imeti izkušnje pri izvajanju posameznega usposabljanja za
določeno ciljno skupino. Hkrati morajo poznati tudi delovanje sistema varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami.

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

15 AVTORJI PROGRAMA IN KATALOGOV
Avtorji programa in katalogov so:
‒ Brigita Perbil Puš, Uprava RS za zaščito in reševanje,
‒ Milan Dubravac, Uprava RS za zaščito in reševanje,
‒ Igor Boh, Uprava RS za zaščito in reševanje,
‒ dr. Andreja Lavrič, 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.

Vsebina
Andragoška didaktika:
− metode, oblike in sredstva usposabljanja.
Posebnosti posameznega programa usposabljanja za
določeno področje varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami:
− prikaz znanja, spretnosti in veščin, zahtevanih za
usposabljanje,
− izmenjava izkušenj primerov dobrih praks iz
usposabljanja,
− varnostni ukrepi pri usposabljanju.
Praktična vaja:
− priprava na praktično vajo,
− izvedba praktične vaje,
− analiza praktične vaje.
Skupaj:

Število
pedagoških ur
2
2

4

8
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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

Andragoška didaktika

Informativni cilji

Formativni cilji

(vsebina, teorije, modeli, strokovni
standardi)
Udeleženec:

(veščine, metode,
postopki, koncepti,
strategije)
Udeleženec:
– uporablja
različne
metode, oblike in
sredstva, povezane z
usposabljanjem;
– uporablja
znanje,
spretnosti in veščine,
zahtevane
pri
usposabljanju,
– deli
pozitivne
in
negativne izkušnje in
primere dobrih praks
iz usposabljanj,
– upošteva varnostne
ukrepe
pri
usposabljanju;

pozna:
– metode, oblike
usposabljanja;

in

sredstva

Posebnosti posameznega
programa usposabljanja za
določeno področje varstva
pred naravnimi in drugimi
nesrečami

se seznani z:
– znanjem,
spretnostmi
in
veščinami,
zahtevanimi
za
usposabljanje,
– izkušnjami in primeri dobrih
praks iz usposabljanj,
– varnostnimi
ukrepi
pri
usposabljanju;

Praktična vaja

pozna:
– individulane
in
skupinske
priprave na praktično vajo,
– izvedbo praktične vaje,
– analizo praktične vaje.

–
–
–

izvaja individualne in
skupinske priprave
na praktično vajo,
izvaja
posamezno
praktično vajo,
pripravi
analizo
posamezne praktične
vaje.

18 KONČNA DOLOČBA
Ta program začne veljati z dnem podpisa.

Janko Veber
minister
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