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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, 97/10 in 21/18-ZNOrg) določam

PROGRAM DOPOLNILNEGA USPOSABLJANJA –
ŠTUDIJE PRIMEROV NESREČ
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A SPLOŠNI DEL

1 IME PROGRAMA
Program dopolnilnega usposabljanja – Študije primerov nesreč (v nadaljevanju program).

2 UTEMELJITEV PROGRAMA
V programu so predstavljene različne aktualne nesreče, ki so se zgodile v Sloveniji ali tujini in
so zaradi svojega obsega ali posebnosti pomembne za širšo strokovno javnost. Vsaka študija
primera se izvede kot samostojno usposabljanje po predmetniku, ki se razlikuje glede na to, ali
gre za nesrečo v Sloveniji ali tujini. Pri obravnavi nesreče se glede na njene posebnosti lahko
tematski sklopi dodajo ali izpustijo. Program omogoča izvedbo neomejenega števila različnih
študij primera.
Prenova sedanjega programa je potrebna zaradi posodobitve vsebin in uskladitve z
metodologijo priprave izobraževalnih programov za zaščito, reševanje in pomoč.

3 CILJNA SKUPINA
Usposabljanje je namenjeno:
‒ poveljnikom Civilne zaščite, njihovim namestnikom ter članom štabov Civilne zaščite,
‒ pripadnikom sil za zaščito, reševanje in pomoč (v nadaljevanju ZRP),
‒ javnim uslužbencem na področju zaščite in reševanja,
‒ pripadnikom Slovenske vojske, predstavnikom Ministrstva za notranje zadeve/Policije,
zdravstvene in drugih služb,
‒ drugim deležnikom, ki sodelujejo v nesrečah.

4 CILJI PROGRAMA
Cilji usposabljanja so:
1) udeležencem predstaviti:
— razsežnosti, značilnosti, posebnosti in posledice obravnavane nesreče,
— organiziranost sistema upravljanja nesreč in kriznega upravljanja v prizadeti državi,
— vodenje intervencije,
— operativno strokovno vodenje sil ZRP in vodenje aktivnosti ZRP,
— izvajanje zaščitnih ukrepov in nalog ZRP skladno z načrti zaščite in reševanja,
— sile za ZRP in deležnike, ki so v nesreči sodelovali, s poudarkom na koordinaciji in
(medresorskem) sodelovanju,
— upravljanje nesreče ter krizno upravljanje pred nesrečo, med njo in po njej (za nesreče
v tujini),
— usmeritve za prihodnje podobne nesreče,
— v nesreči pridobljene izkušnje (lesson learnt),
— delovanje sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami na primeru konkretne
nesreče;
2) izmenjava znanja in izkušenj udeležencev iz drugih podobnih nesreč.
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5 TRAJANJE PROGRAMA
Usposabljanje traja osem pedagoških ur. Za obravnavo manjših nesreč se lahko usposabljanje
skrajša, za bolj obsežne pa podaljša.
Število ur, namenjenih posamezni učni vsebini, je mogoče spremeniti oziroma prilagoditi glede
na vrsto nesreče, ciljno skupino in vključenost ogleda mesta nesreče, pri čemer skupno število
ur usposabljanja ne sme biti manjše od štirih in praviloma ne daljše od 16 pedagoških ur.

6 OBVEZNI NAČINI PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA
Preverjanje in ocenjevanje znanja ni predvideno.

7 POGOJI ZA VKLJUČITEV V PROGRAM
Pogoji za vključitev v program niso predpisani.

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

9 POGOJI ZA USPEŠNO DOKONČANJE PROGRAMA
V programu niso predvideni pogoji za njegovo dokončanje.

10 KAJ UDELEŽENEC PRIDOBI S PROGRAMOM
Udeleženec pridobi novo znanje o ukrepanju ob nesrečah in poveča usposobljenost oziroma
pripravljenost za izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči ob različnih naravnih in drugih
nesrečah. Dobi tudi povratne informacije, na podlagi katerih se dopolnjujejo veljavni načrti
zaščite in reševanja.

11 ORGANIZACIJA IZOBRAŽEVANJA
Nosilec usposabljanja je Uprava RS za zaščito in reševanje, izvajalec pa Izobraževalni center
za zaščito in reševanje Republike Slovenije.
Usposabljanje se izvaja v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje Uprave RS za zaščito
in reševanje, v drugih prostorih, ki jih izbere izvajalec, na mestu nesreče ali kombinirano.
Organizacijo prevoza na mesto nesreče določi izvajalec (ali ga organizirajo pošiljatelji sami ali
izvajalec usposabljanja).
Najmanjše število udeležencev je 25, največje pa 55. Če gre za enkratne predstavitve nesreč ali
za nesreče iz tujine, se lahko število udeležencev poveča ali zmanjša.
Pri usposabljanju naj predavatelji skladno s cilji programa uporabljajo metode, oblike in sredstva
za izobraževanje odraslih.
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Za učno gradivo se uporabijo predstavitve predavateljev, poročila, članki, video posnetki in
druga dokumentacija o nesreči.
Stroške usposabljanja krije Uprava RS za zaščito in reševanje.
Nadomestilo za plačo, potne stroške in stroške prehrane krije tisti, ki je udeleženca napotil na
usposabljanje, ali udeleženec sam.

12 POSEBNOSTI IZVEDBE
Tematski sklopi, ki so določeni v predmetnikih, se lahko glede na naravo posamezne nesreče in
ciljno skupino razširijo ali skrajšajo. Zaradi raznolikosti pridobljenih izkušenj posamezni tematski
sklop praviloma predstavi več izvajalcev nalog ZRP. Ogled posledic in sanacijskih del na mestu
nesreče se organizira, če je to po oceni izvajalca smiselno oziroma mogoče.

13 IZOBRAZBA, ZNANJE, VEŠČINE IN DELOVNE IZKUŠNJE, KI JIH MORAJO IMETI
IZVAJALCI PROGRAMA
Predavatelji so praviloma izvajalci posameznih aktivnosti in nalog zaščite, reševanja in pomoči
ter predstavniki različnih služb in drugih deležnikov, ki so sodelovali v nesreči. Imeti morajo
najmanj višjo strokovno izobrazbo, razen če gre za predstavitev zelo specifičnih izkušenj iz
nesreče. Zaželena je andragoška usposobljenost predavateljev, pridobljena na usposabljanju v
Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje RS ali po primerljivem programu v kateri drugi
ustanovi.

14 VIDEZ LISTINE
Listina ima obliko potrdila, ki ga izda Izobraževalni center za zaščito in reševanje RS.
Udeleženec, ki se je udeležil usposabljanja po tem programu, dobi potrdilo o opravljenem
usposabljanju z imenom nesreče ter datumom usposabljanja. Usposabljanje ima naslov po
nesreči in letu, v katerem se je zgodila (primer naslova: Študija primera KEMIS, Vrhnika 2017).

15 AVTORJI PROGRAMA IN KATALOGOV
Avtorji programa in katalogov:
‒ Vida Juratovec, Uprava RS za zaščito in reševanje,
‒ mag. Jože Pogačar, Uprava RS za zaščito in reševanje,
‒ mag. Zvezdan Božič, zunanji strokovni sodelavec,
‒ Milan Leban, zunanji strokovni sodelavec,
‒ Janko Franetič, zunanji strokovni sodelavec,
‒ 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.

Vsebine
Organiziranost sistema upravljanja nesreč in kriznega
upravljanja v prizadeti državi
Predstavitev nesreče
Vodenje intervencije
Operativno strokovno vodenje sil ZRP in vodenje aktivnosti
ZRP
Izvajanje zaščitnih ukrepov in nalog ZRP v skladu z načrti
zaščite in reševanja
Predstavitev posameznih sil za ZRP in drugih deležnikov, ki so
v nesreči sodelovali
Upravljanje nesreče in krizno upravljanje pred nesrečo, med
njo in po njej
Ogled posledic in sanacijskih del na mestu nesreče (če je to
po oceni izvajalca smiselno oziroma mogoče)
Skupaj:

Število
pedagoških ur
A

B

-

1

0,5
1,5

1
2

2

-

2

-

2

2

-

2

(4–8)

(4–8)

8
(12–16)

8
(12–16)

Legenda:
A – Študije primerov nesreč v Sloveniji
B – Študije primerov nesreč v tujini
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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.
Študije primerov nesreč v Sloveniji in tujini
Predmet ali kompetenca
Informativni cilji
(vsebina, teorije, modeli,
strokovni standardi)

Organiziranost
sistema
upravljanja
nesreč
in
kriznega upravljanja v
prizadeti državi

Udeleženec:
‒ se
seznani
z
organiziranostjo
sistema
upravljanja
nesreč
in
kriznega
upravljanja
v
prizadeti državi;

Predstavitev nesreče

‒

Vodenje intervencije

Operativno
strokovno
vodenje sil ZRP in vodenje
aktivnosti ZRP

se s pomočjo fotografij in
video posnetkov seznani z
razsežnostmi, značilnostmi,
posebnostmi in posledicami
obravnavane nesreče;
se seznani s/z:
‒ vodenjem intervencije in
njenimi posebnostmi,
‒ izvedenimi aktivnostmi ZRP
med
intervencijo,
s
poudarkom na izzivih,
‒ sodelujočimi deležniki in
njihovim koordiniranjem na
mestu nesreče,
‒ pozitivnimi in negativnimi
izkušnjami
iz
vodenja
intervencije (lesson learnt);

se seznani s/z:
‒ silami za ZRP in drugimi
deležniki, ki so v nesreči
sodelovali,
‒ vodenjem in koordiniranjem
sil za ZRP,
‒ vodenjem aktivnosti ZRP s
poudarkom na izzivih in
posebnostih,
‒ pozitivnimi in negativnimi
izkušnjami iz operativnega
strokovnega vodenja (lesson
learnt),

Formativni cilji
(veščine, metode, postopki,
koncepti, strategije)
Udeleženec:
‒ primerja
sistem
upravljanja
nesreč
in
kriznega upravljanja v
prizadeti
državi
s
sistemom varstva pred
naravnimi
in
drugimi
nesrečami;
‒ primerja nesrečo z drugimi
poznanimi nesrečami;

primerja:
‒ slišane izkušnje iz vodenja
intervencij s svojimi in
izkušnjami
iz
drugih
nesreč,
‒ vodenje intervencije v
prizadeti
državi
z
vodenjem intervencije v
Sloveniji,
‒ izmenja
izkušnje
iz
vodenja
intervencij
iz
drugih nesreč,
‒ upošteva/uporabi koristne
izkušnje
iz
vodenja
intervencije (lesson learnt)
v prihodnjih intervencijah;
‒ primerja slišane izkušnje
iz
operativnega
strokovnega vodenja s
svojimi in izkušnjami iz
drugih nesreč,
‒ izmenja
izkušnje
iz
operativnega strokovnega
vodenja iz drugih nesreč,
‒ upošteva/uporabi koristne
izkušnje iz operativnega
strokovnega
vodenja
(lesson learnt) v prihodnjih
nesrečah,
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dobi vpogled v delovanje
sistema
varstva
pred
naravnimi
in
drugimi
nesrečami na primeru
konkretne nesreče,
‒ primerja
delovanje
sistema
varstva
pred
naravnimi
in
drugimi
nesrečami
med
obravnavano nesrečo z
drugimi,
‒ uporabi prejete usmeritve
v podobnih nesrečah;
‒ primerja
izvajanje
zaščitnih ukrepov in nalog
ZRP s svojimi izkušnjami
in izkušnjami iz drugih
nesreč,
‒ izmenja
izkušnje
iz
izvajanja
zaščitnih
ukrepov in nalog ZRP iz
drugih nesreč,
‒ upošteva
in
uporabi
koristne
izkušnje
in
informacije v prihodnjih
nesrečah (lesson learnt)
oziroma pri dopolnjevanju
veljavnih načrtov zaščite
in reševanja;
primerja:
‒ slišane izkušnje s svojimi
in izkušnjami iz drugih
nesreč,
‒ vlogo
in
naloge
sodelujočih deležnikov v
nesreči v drugi državi s
silami ZRP,
‒ izmenja izkušnje iz drugih
nesreč,
‒ upošteva/uporabi koristne
izkušnje
v
prihodnjih
nesrečah (lesson learnt);
‒ primerja aktivnosti
pri
upravljanju nesreče z
aktivnostmi
ZRP
v
Sloveniji,
‒ izmenja svoje izkušnje iz
nesreč,
‒ upošteva/uporabi koristne
izkušnje
iz
nesreče
(lesson learnt) v prihodnjih
nesrečah;
‒

- prejme usmeritve za podobne
nesreče;

Izvajanje zaščitnih ukrepov
in nalog ZRP v skladu z
načrti zaščite in reševanje

se seznani s/z:
‒ izvajanjem zaščitnih ukrepov
in nalog ZRP,
‒ pozitivnimi in negativnimi
izkušnjami
pri
izvajanju
zaščitnih ukrepov in nalog
ZRP (lesson learnt);

Predstavitev posameznih
sil za ZRP in drugih
deležnikov, ki so v nesreči
sodelovali

se seznani s/z:
‒ vlogo, nalogami ter s
pozitivnimi in negativnimi
izkušnjami (lesson learnt)
nekaterih aktiviranih sil ZRP
in sodelujočih deležnikov, ki
jih glede na nesrečo izbere
izvajalec,
‒ koordinacijo
in
(medresorskim)
sodelovanjem;

Upravljanje nesreče in
krizno upravljanje pred
nesrečo, med njo in po
njej

se seznani s/z:
‒ aktivnostmi
upravljanja
obravnavane nesreče ter
kriznega upravljanja pred
nesrečo, med njo in po njej,
‒ pozitivnimi in negativnimi
izkušnjami
iz
nesreče
(lesson learnt);
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Ogled
posledic
in
sanacijskih del na mestu
nesreče

‒

se na mestu nesreče
dodatno
seznani
z
razsežnostmi in posledicami
nesreče
ter
potekom
sanacijskih del.

‒

si na mestu nesreče
ogleda
razsežnosti
in
posledice nesreče ter
potek sanacijskih del.

18 KONČNA DOLOČBA
Ta program začne veljati z dnem podpisa.
Z uveljavitvijo tega programa prenehata veljati program Študije primerov – program
dopolnilnega usposabljanja, št. 604-52/2007-9, z dne 7. 5. 2007 in Program dopolnilnega
usposabljanja poveljnikov Civilne zaščite ter članov štabov Civilne zaščite – študija primera Plaz
Stože pod Mangartom, št. 849-02-2/01-1, z dne 18. 4. 2001.

Mag. Matej Tonin
minister
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Priloga: STROŠKI IZVEDBE IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Aktivnost, na katero se nanaša strošek
Intelektualne storitve predavateljev, inštruktorjev, mentorjev in
drugih strokovnih sodelavcev
Potni stroški predavateljev, inštruktorjev, mentorjev in
drugih strokovnih sodelavcev
Avtorska dela in gradiva
Priprava učnega gradiva za udeležence
Zagotovitev prostorskih pogojev
Zagotovitev tehničnih učnih sredstev in opreme
Storitve zunanjih izvajalcev in strokovnjakov
Zagotovitev varnosti in zdravja pri delu ter varstva
pred požarom
Nezgodno zavarovanje udeležencev in zavarovanje
odgovornosti
Logistična zagotovitev izobraževanja in
usposabljanja (potrošni material)
Amortizacija tehničnih učnih sredstev in opreme
Skupaj stroški izvedbe:
Stroški izvedbe na udeleženca:

Znesek v EUR
232,00
51,92
1.680,00
40,00
170,00
28,64
39,91
2.242,47
40,77
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