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A SPLOŠNI DEL

1 IME PROGRAMA
Program uvajalnega usposabljanja pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč o sistemu
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (v nadaljevanju program).

2 UTEMELJITEV PROGRAMA
Na podlagi določbe prvega odstavka 76. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi
nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo in 97/10) ter v skladu z 10.
členom Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč
(Uradni list RS, št. 92/07, 54/09 in 23/11) organizirajo Uprava RS za zaščito in reševanje in
lokalne skupnosti različne enote, službe in organe Civilne zaščite.
Namen usposabljanja pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč je usposobitev za
zagotavljanje učinkovitega delovanja sil za zaščito, reševanje in pomoč. Na uvajalnem
usposabljanju pridobijo udeleženci pregled o organizaciji in delovanju sistema varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami v Republiki Sloveniji.

3 CILJNA SKUPINA
Usposabljanje je namenjeno pripadnikom sil za zaščito, reševanje in pomoč, ki se na novo
vključujejo v sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in vsebin, določenih s tem
programom nimajo zajetih v posebnem programu usposabljanja.

4 CILJI PROGRAMA
Splošni cilji so udeležence seznaniti:
– z ogroženostjo zaradi naravnih in drugih nesreč ter načrtovanimi preventivnimi in
drugimi ukrepi za zaščito pred njimi,
– z varstvom pred naravnimi in drugimi nesrečami in njegovo normativno ureditvijo,
– z organizacijsko strukturo in nalogami sil za zaščito, reševanje in pomoč,
– s sistemom opazovanja, obveščanja in alarmiranja,
– z osnovami sistema zvez ZARE in ZARE+,
– z osebno in vzajemno zaščito,
– z načinom organiziranja in delovanja psihosocialne pomoči v sistemu varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami,
– z načinom zagotavljanja varnosti in zdravja pri opravljanju nalog zaščite, reševanja in
pomoči.

5 TRAJANJE PROGRAMA
Usposabljanje po tem programu traja osem pedagoških ur.
Število ur, namenjenih posamezni učni vsebini, je mogoče spremeniti glede na predznanje
udeležencev oziroma na potrebe ciljne skupine.
3

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

7 POGOJI ZA VKLJUČITEV V PROGRAM
Udeleženec mora biti pripadnik sil za zaščito, reševanje in pomoč.

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

9 POGOJI ZA USPEŠNO DOKONČANJE PROGRAMA
Posebni pogoji za dokončanje v programu niso predvideni.

10 KAJ UDELEŽENEC PRIDOBI S PROGRAMOM
Udeleženec po uspešno opravljenem programu usposabljanja pozna organizacijo in delovanje
sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

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.
Pri usposabljanju naj predavatelji uporabljajo metode, oblike in sredstva za izobraževanje
odraslih skladno s cilji programa.
Usposabljanje se lahko deloma ali v celoti izvede tudi z različnimi oblikami izobraževanja na
daljavo, na primer v e-učilnici.
Stroške usposabljanja krije Uprava RS za zaščito in reševanje.
Nadomestilo za plačo, potne stroške in stroške prehrane za udeležence krije ustanovitelj.

12 POSEBNOSTI IZVEDBE
Ni posebnosti izvedbe programa.
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13 IZOBRAZBA, ZNANJE, VEŠČINE IN DELOVNE IZKUŠNJE, KI JIH MORAJO IMETI
IZVAJALCI PROGRAMA
Predavatelji morajo imeti praviloma visoko strokovno izobrazbo. Imeti morajo ustrezno
andragoško znanje, pridobljeno na usposabljanju v Izobraževalnem centru za zaščito in
reševanje RS ali na drugem primerljivem usposabljanju, ter poznati delovanje sistema varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami.

14 VIDEZ LISTINE
Listina ima obliko potrdila, ki ga izda izvajalec usposabljanja.
Udeleženec, ki je uspešno zaključil usposabljanje po tem programu, 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,
– Jernej Hudohmet, Uprava RS za zaščito in reševanje,
– mag. Zdenka Krese, Uprava RS za zaščito in reševanje.
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B POSEBNI DEL

16 PREDMETNIK
Teme
1.
–
–
–
–
2.
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
3.
4.
5.
–
–
–
–
6.

Ogroženost zaradi naravnih in drugih nesreč:
splošno o nevarnostih, ogrožanju in nesrečah,
naravne in druge nesreče v Sloveniji,
informacijski sistem o naravnih in drugih nesrečah,
zaznavanje ogroženosti.
Organizacija in delovanje sistema varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami:
nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
izhodišča in načela za organiziranje in delovanje sistema,
temeljne naloge sistema,
dolžnosti in pravice državljanov,
pristojnosti,
opazovanje, obveščanje in alarmiranje,
upravljanje in vodenje,
sile za zaščito, reševanje in pomoč,
zaščitni ukrepi,
naloge zaščite, reševanja in pomoči,
izobraževanje in usposabljanje,
mednarodno sodelovanje,
normativna ureditev.
Sistem zvez ZA-RE in ZA-RE+
Osebna in vzajemna zaščita
Psihološki vidiki nesreč:
ljudje, varnost in nesreče,
reševanje in evakuacija,
psihosocialna pomoč prebivalcem po nesrečah,
psihološka podpora in pomoč reševalcem v sistemu varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami.
Varnost in zdravje pri delu (seznanitev z zakonodajo, ukrepi)

Skupaj:

Število
pedagoških ur
2

2

1
1
1

1
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.
Predmet ali kompetenca

Ogroženost zaradi naravnih
in drugih nesreč

Organizacija in delovanje
sistema
varstva
pred
naravnimi
in
drugimi
nesrečami

Sistem zvez ZA-RE in ZARE+

Osebna in vzajemna zaščita

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

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

Udeleženec:
seznani se z:
– ogroženostjo Slovenije
zaradi
naravnih
in
drugih nesreč,
– vrstami
nesreč
ter
vzroki za nastanek
nesreč,
– različnimi ravnmi ocen
ogroženosti (državne,
regijske, občinske),
– načrtovanimi,
preventivnimi
in
drugimi ukrepi;
seznani se z :
– organizacijo
in
delovanjem
sistema
varstva pred naravnimi
in drugimi nesrečami,
– načrti
zaščite
in
reševanja,
– organizacijsko
strukturo in nalogami
sil
za
zaščito,
reševanje in pomoč,
– organizacijo
in
delovanjem sistema za
opazovanje,
obveščanje
in
alarmiranje,
– normativno ureditvijo;

Udeleženec:
pozna:
– ogroženost RS pred
naravnimi in drugimi
nesrečami,
– način
dostopa
in
razumevanja konkretnih
ocen
ogroženosti,
predstavljenih
na
internetu,
– preventivne in druge
ukrepe za zaščito pred
naravnimi in drugimi
nesrečami;
– razume
delovanje
sistema varstva pred
naravnimi in drugimi
nesrečami,
– sodeluje pri izvajanju
nalog zaščite, reševanja
in pomoči,
– prepozna situacije, ki bi
zahtevale
njegovo
delovanje ob nesrečah,
– loči alarmne znake in
pozna
ukrepe
ob
alarmiranju,
– razume pravne okvire,
znotraj
katerih
se
dejavnost varstva pred
naravnimi in drugimi
nesrečami izvaja;
– razume pomen zvez in
zna
ravnati
ob
nesrečah;

seznani se z:
– osnovami
sistema
zvez ZA-RE in ZARE+,
– uporabniki
sistema
zvez
in
njihovim
povezovanjem
v
reševalnih akcijah;
seznani se:
– z
načinom
organiziranja,

–

izvaja
ukrepe
za
preprečevanje
in
ublažitev
posledic
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Psihološki vidiki nesreč

Varnost in zdravje pri delu

razvijanja
in
usmerjanja
ukrepov
prebivalcev,
– s sredstvi in opremo za
osebno in skupinsko
zaščito;
seznani se s:
– psihološkimi
vidiki
nesreč,
– psihosocialno pomočjo
v sistemu varstva pred
naravnimi in drugimi
nesrečami;
seznani se:
– s predpisi s področja
varnosti in zdravja pri
delu,
– z
načinom
zagotavljanja varnosti
pri opravljanju nalog
zaščite, reševanja in
pomoči.

–

–

–

–

–

nesreč,
uporablja
opremo;

zaščitno

prepozna vedenje in
reakcije ogroženih in
prizadetih,
če je treba, zaprosi za
psihosocialno
pomoč
znotraj sistema varstva
pred
naravnimi
in
drugimi nesrečami;
uporablja
potrebno
osebno in skupinsko
varovalno opremo,
opozarja na varnost in
zdravje pri reševalnih
akcijah.

18 KONČNA DOLOČBA
Ta program začne veljati z dnem podpisa.

Andreja Katič
ministrica
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