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A SPLOŠNI DEL

1 IME PROGRAMA
Program temeljnega usposabljanja poveljnikov Civilne zaščite, njihovih namestnikov, članov
štabov Civilne zaščite in poverjenikov za Civilno zaščito ter njihovih namestnikov v
gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah (v nadaljevanju program).

2 UTEMELJITEV PROGRAMA
99. člen Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 –
uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18-ZNOrg, v nadaljevanju ZVNDN) določa, da organ
upravljanja v gospodarski družbi, zavodu ali drugi organizaciji:
- skrbi za izvajanje priprav za zaščito, reševanje in pomoč,
- vodi zaščito, reševanje in pomoč ob naravnih in drugih nesrečah.
V drugem odstavku istega člena ZVNDN je določeno, da za neposredno operativno-strokovno
vodenje sil za zaščito, reševanje in pomoč organ upravljanja imenuje poveljnika in štab Civilne
zaščite ali poverjenika za Civilno zaščito ter sprejme načrte zaščite in reševanja.
V tretjem odstavku 99. člena ZVNDN pa je določeno, da poveljnike in štabe Civilne zaščite iz
prejšnjega odstavka imenujejo gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije iz drugega
odstavka 38. člena tega zakona ter zavodi, ki opravljajo bolnišnično dejavnost regijskega
pomena iz četrtega odstavka 38. člena tega zakona. Poverjenike Civilne zaščite imenujejo tudi
druge gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije v skladu s tem zakonom.
Skladno s prvim odstavkom 11. člena Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil
za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS, št. 92/07, 54/09, 23/11 in 27/16) poveljnike
Civilne zaščite in njihove namestnike ter štabe Civilne zaščite med drugim imenujejo tudi
gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije z nad 100 zaposlenimi, ki v delovnem
procesu uporabljajo, proizvajajo, prevažajo ali skladiščijo nevarne snovi, nafto in njene derivate
ter energetske pline in opravljajo dejavnosti ali upravljajo s sredstvi za delo, ki predstavljajo
tveganje za okolico, ter na podlagi odločitve pristojnega državnega ali občinskega organa
gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije, katerih dejavnost predstavlja veliko ali zelo
veliko požarno ogroženost.
Namen programa je seznaniti udeležence z osnovnimi vsebinami, ki jih poveljniki Civilne zaščite
in njihovi namestniki (v nadaljevanju poveljniki Civilne zaščite), člani štabov Civilne zaščite ter
poverjeniki za Civilno zaščito in njihovi namestniki v gospodarskih družbah, zavodih in drugih
organizacijah kot njihovi svetovalni organi potrebujejo za uspešno operativno strokovno vodenje
sil za zaščito, reševanje in pomoč ob naravnih in drugih nesrečah v skladu s svojimi
pristojnostmi.
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:
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-

-

poveljnikom Civilne zaščite, njihovim namestnikom ter članom štabov Civilne zaščite v
gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah (v nadaljevanju v
družbah/organizacijah),
poverjenikom za Civilno zaščito in njihovim namestnikom v družbah/organizacijah,
delavcem, ki opravljajo naloge, ki se nanašajo na varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami v družbah/organizacijah,
poslovodnim organom v družbah/organizacijah.

4 CILJI PROGRAMA
Cilji usposabljanja so:
1. udeležence seznaniti:
– s predpisano organizacijo sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v
družbah/organizacijah ter z dokumenti, ki jih morajo pripraviti,
– z vlogo in nalogami poveljnika CZ in članov štabov CZ, vodij intervencij, poverjenikov za
CZ ter poslovodnih organov v gospodarski družbi/organizaciji,
– z ukrepanjem ob nesrečah v gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah,
– z osnovami vodenja intervencij,
– s sodelovanjem poveljnikov CZ in štabov CZ z regijskim centrom za obveščanje,
poverjeniki za CZ, nadrejenimi štabi CZ, občino/županom, vodjem intervencije ter drugimi
pristojnimi službami, regijo in državo,
– z ukrepanjem ob nesrečah z nevarnimi snovmi, če z njimi upravljajo v okviru njihove
dejavnosti;
2. posredovati udeležencem izkušnje iz različnih nesreč s študijami primerov,
3. usposobiti udeležence za vodenje aktivnosti zaščite, reševanja in pomoči v skladu s
pristojnostmi.

5 TRAJANJE PROGRAMA
Usposabljanje traja 13 pedagoških ur, od tega je osem ur namenjenih teoretičnemu delu in pet
ur praktičnemu usposabljanju.
Število ur, namenjenih posamezni učni vsebini, je mogoče prilagoditi glede na predznanje
udeležencev oziroma glede na potrebe ciljne skupine.

6 OBVEZNI NAČINI PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA
Preverjanje znanja, spretnosti in veščin udeležencev poteka sproti med usposabljanjem s
postavljanjem vprašanj oziroma razgovorom, prav tako se tudi sproti preverja uspešno izvajanje
vseh elementov iz praktičnih vaj.
Ocenjevanje znanja ni predvideno.

7 POGOJI ZA VKLJUČITEV V PROGRAM
Pogoja za vključitev pripadnikov Civilne zaščite v program sta:
– imenovanje na dolžnost poveljnika CZ, namestnika poveljnika CZ, člana štaba CZ,
poverjenika za CZ ali njegovega namestnika v družbi/organizaciji,
– opravljeno uvajalno usposabljanje pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč o
sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
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8 POGOJI ZA NAPREDOVANJE V PROGRAMU
Če je del usposabljanja organiziran v e-učilnici, je to pogoj za nadaljevanje usposabljanja.

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

10 KAJ UDELEŽENEC PRIDOBI S PROGRAMOM
Udeleženec pridobi osnovno znanje, spretnosti in veščine za operativno strokovno vodenje sil
za zaščito, reševanje in pomoč v svoji družbi/organizaciji. Pridobi tudi širše znanje o sistemu
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter veščine štabnega dela.

11 ORGANIZACIJA IZOBRAŽEVANJA
Nosilec usposabljanja je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, izvajalci pa so
pooblaščene izobraževalne organizacije ali po dogovoru Izobraževalni center za zaščito in
reševanje Republike Slovenije.
Če ima družba/organizacija poleg poveljnika CZ in štaba CZ imenovane tudi poverjenike za CZ,
se zaradi njihovega sodelovanja ob nesrečah usposabljanje izvede skupaj.
Usposabljanje je organizirano kot delavnica, ki se lahko deloma izvede v e-učilnici.
Zaradi delavniške oblike usposabljanja ga praviloma izvaja več predavateljev in inštruktorjev
hkrati.
Najmanjše število udeležencev je 18, največje 45. Zaradi organizacije simulacijske vaje je lahko
na usposabljanju največ pet štabov CZ.
Usposabljanje se izvaja v prostorih, ki jih določi izvajalec usposabljanja.
Predavatelji in inštruktorji naj skladno s cilji programa uporabljajo metode, oblike in sredstva za
izobraževanje odraslih. Poudarek naj bo na aktivnem sodelovanju udeležencev in problemskem
učenju.
Za izvajanje programa se kot učna sredstva in pripomočki uporabijo tudi:
– ocena ogroženosti, načrt zaščite in reševanja, požarni red pošiljatelja, tloris objektov in
preglednica sil in sredstev,
– posnetki vaj in akcij zaščite, reševanja in pomoči,
– obrazci za vodenje aktivnosti zaščite in reševanja: delovodnik, pregled sil in sredstev,
ukrepi, vmesno poročilo, zaključno poročilo,
– predpostavke za simulacijo nesreč,
– osebna in skupna oprema.
Pošiljatelj mora aktivno sodelovati pri pripravah na usposabljanje ter izvajalcu usposabljanja
pravočasno dostaviti dokumente, ki urejajo področje zaščite in reševanja v družbi/organizaciji:
oceno ogroženosti, načrte zaščite in reševanja, organizacijsko shemo zaščite in reševanja,
požarni red ter tloris površin in objektov.
5

Če so na usposabljanju posamezni udeleženci iz neke družbe/organizacije, se jih razporedi v
skupino s podobno osnovno dejavnostjo družbe/organizacije.
Stroške izvedbe usposabljanja, nadomestilo za plačo, potne stroške, stroške namestitve in
prehrane krije pošiljatelj.
Stroški usposabljanja v izvedbi Izobraževalnega centra za zaščito in reševanje (ICZR) so v
prilogi in se obračunajo po Metodologiji oblikovanja cene izobraževalnih programov za zaščito,
reševanje in pomoč (št. 603-8/2019-5-DGZR), stroške usposabljanja v izvedbi pooblaščenih
izobraževalnih organizacij pa te določijo same.

12 POSEBNOSTI IZVEDBE
Pri pripravi usposabljanja, predavanj in vaj je treba upoštevati osnovno dejavnost,
organiziranost zaščite in reševanja, ocene ogroženosti, načrte zaščite in reševanja ter druge, za
področje pomembne dokumente družb/organizacij, iz katerih prihajajo udeleženci
usposabljanja.
Predpostavke za simulacije nesreč pripravijo skupaj izvajalec usposabljanja in predstavniki
družb/organizacij na podlagi njihovih ocen ogroženosti, na primer za nesrečo z nevarnimi
snovmi, velik požar, eksplozijo in porušitev objekta. Predpostavke dobi štab CZ na začetku vaje
skupaj z navodili o njenem poteku in posnetki podobnih nesreč.
Simulacijska vaja se lahko izvede po delih ali naenkrat v celoti, tako da deluje vsak štab CZ v
svojem prostoru. Če to ni mogoče, lahko poteka samo v enem prostoru, vendar tako, da dela
vsak štab CZ samostojno na svoji predpostavki nesreče. Vajo vodi in usmerja vodstvo vaje,
vsak štab CZ pa ima svojega trenerja/inštruktorja, ki opazuje in usmerja delo ter opozarja na
različne rešitve. Če je mogoče, naj v simulaciji sodelujejo tudi igralci vlog, ki igrajo več vlog
hkrati (vodja intervencije, nadrejeni poveljnik CZ in štab CZ, operater v centru za obveščanje,
novinarji, župan, občani, sorodniki zaposlenih itn.).
Med simulacijo poveljnik CZ in člani štabov CZ skupaj z drugimi udeleženci iz svoje
družbe/organizacije organizirajo, vodijo, usmerjajo in izvajajo aktivnosti zaščite, reševanja in
pomoči, ki se dokumentirajo na (predpisanih) obrazcih. Komunikacija naj poteka po telefonih,
radijskih postajah in elektronski pošti, udeleženci pa uporabljajo računalnik, internet in aplikacije
s področja zaščite in reševanja. Poročanje o aktivnostih štaba CZ poteka med vajo in na
skupnem poročanju vseh štabov CZ ob analizi vaje.

13 IZOBRAZBA, ZNANJE, VEŠČINE IN DELOVNE IZKUŠNJE, KI JIH MORAJO IMETI
IZVAJALCI PROGRAMA
Predavatelji morajo praviloma imeti najmanj višjo, inštruktorji pa najmanj srednjo strokovno
izobrazbo.
Predavatelji in inštruktorji morajo biti strokovnjaki s področja, ki ga predavajo. Imeti morajo
ustrezno andragoško usposobljenost, ki jo pridobijo na usposabljanju v Izobraževalnem centru
za zaščito in reševanje RS ali na drugem primerljivem usposabljanju.

14 VIDEZ LISTINE
Listina ima obliko potrdila, ki jo izda izvajalec usposabljanja.
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Udeleženec, ki se udeleži usposabljanja po tem programu, dobi potrdilo o opravljenem
programu (z imenom programa in datumom usposabljanja).

15 AVTORJI PROGRAMA IN KATALOGOV
Avtorji programa in katalogov:
‒ Vida Juratovec, 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.

Število
pedagoških ur
VSEBINA

1

2

3

4
5
6

7
8
9

Predavanja

Vaje

Skupaj

Gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije v
sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami:
- organiziranost varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami (VNDN) v družbi/organizaciji,
- ogled ocene ogroženosti, načrta zaščite in
reševanja
ter
drugih
dokumentov
v
družbi/organizaciji,
- pregled osebne in skupne opreme poveljnika CZ,
njegovega namestnika in članov štaba CZ,
- pregled sil za zaščito, reševanje in pomoč (ZRP),
njihove popolnjenosti in usposobljenosti,
- pregled sredstev za ZRP,
- ocena stanja VNDN v svoji družbi/organizaciji,
- študije primerov nesreč v svoji družbi/organizaciji.
Vodenje sil za ZRP v družbi/organizaciji:
- vloga, naloge in pristojnosti poveljnika CZ,
njegovega namestnika in članov štaba CZ,
- vloga, naloge in pristojnosti poverjenikov za CZ ter
načrt poverjenika za CZ,
- vloga in pristojnosti poslovodnega organa na
področju zaščite in reševanja,
- sodelovanje z občinskim poveljnikom CZ in štabom
CZ, poverjeniki za CZ, vodjem intervencije,
občino/županom, drugimi pristojnimi službami,
Upravo RS za zaščito in reševanje in s pristojno
izpostavo,
- komunikacija z regijskim centrom za obveščanje,
- odnosi z javnostmi ob nesrečah,
- aktivnosti poveljnika CZ, štaba CZ, poverjenika za
CZ po prevzemu obvestila o nesreči.
Vodenje intervencij:
- pristojnosti in posebna pooblastila vodje intervencije,
- osnove vodenja intervencije,
- zagotavljanje varnosti med intervencijo,
- priprava operativnega načrta ob predpostavki
nesreče.
Gasilska intervencija s študijo primera nesreče

1

1

2

1

-

1

1

-

1

Poročanje o intervenciji v elektronski obliki – aplikacija
SPIN
Aplikacije na področju zaščite in reševanja
Nesreče z nevarnimi snovmi*:
- normativna ureditev,
- ukrepanje ob nesrečah z nevarno snovjo,
- baze nevarnih snovi,
- vrste in značilnosti nevarnih snovi iz delovnega
okolja udeležencev.
Uporaba radijskih postaj**
Študija primera nesreče
Praktična vaja – simulacija nesreče:
- navodila za izvedbo vaje,
- izvedba vaje,
- poročanje in analize.

1

-

1

1*

-

1*

1**

4

1**

1

1
-

1

1
4

8

Skupaj:

8

5

13

* Samo za družbe/organizacije, ki upravljajo nevarne snovi.
**Samo za družbe/organizacije, ki so opremljene z radijskimi postajami.
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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

Gospodarske
družbe,
zavodi
in
druge
organizacije v sistemu
varstva pred naravnimi
in drugimi nesrečami

Vodenje sil za ZRP v
družbi/organizaciji

Vodenje intervencij

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

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

Udeleženec:
se seznani:
–
z
oceno
ogroženosti,
načrtom zaščite in reševanja
ter drugimi dokumenti v svoji
družbi/organizaciji,
–
s
silami
za
ZRP,
popolnjenostjo
in
usposobljenostjo pripadnikov
v svoji družbi/organizaciji,
–
z opremo za osebno in
skupinsko zaščito poveljnika
CZ, članov štaba CZ in
poverjenikov za CZ,
–
s sredstvi za ZRP v svoji
družbi/organizaciji,
–
z organiziranostjo VNDN v
svoji družbi/organizaciji,
–
s primeri nesreč v svoji
družbi/organizaciji;
spozna:
–
način vodenja sil za ZRP v
svoji družbi/organizaciji,
–
vlogo, naloge in pristojnosti
poveljnika CZ, njegovega
namestnika in članov štaba
CZ,
–
vlogo, naloge in pristojnosti
poverjenikov za CZ ter načrt
poverjenika za CZ,
–
vlogo,
odgovornosti
in
pristojnosti
poslovodnega
organa na področju zaščite in
reševanja,
–
pomen
in
način
komuniciranja s pristojnim
regijskim
centrom
za
obveščanje ob nesreči,
–
sodelovanje z občinskim
poveljnikom CZ in štabom
CZ, poverjeniki za CZ,
vodjem intervencije, občino
oziroma županom, drugimi
pristojnimi službami, Upravo
RS za zaščito in reševanje in
njeno pristojno izpostavo,
–
pomen odnosov z javnostmi
ter pravočasnega obveščanja
javnosti
o
nevarnostih,
aktivnostih in posledicah
nesreče v družbi/organizaciji;
spozna:
–
pristojnosti
in
posebna

Udeleženec:
–
sodeluje pri oceni stanja
organiziranosti VNDN v svoji
družbi/organizaciji,
–
uporablja načrte zaščite in
reševanja
ter
druge
dokumente
svoje
družbe/organizacije
pri
izvajanju aktivnosti in nalog
ZRP;

–

uporabi pridobljeno znanje
pri vajah ob predpostavkah
najbolj verjetnih in najhujših
nesreč
v
svoji
družbi/organizaciji,
–
pridobi znanje in veščine
za:
o vodenje sil za ZRP v svoji
družbi/organizaciji,
o vodenje, organiziranje in
izvajanje aktivnosti ter
nalog ZRP v skladu s
svojimi pristojnostmi;

–

pridobi znanje in veščine
za pripravo operativnega
10

pooblastila vodij intervencij,
osnove vodenja intervencij,
pomen
zagotavljanja
varnosti med intervencijo;
Gasilska intervencija s se seznani:
študijo primera nesreče
–
z
vodenjem
gasilske
intervencije
in
njenimi
posebnostmi,
–
s pozitivnimi in negativnimi
izkušnjami
iz
vodenja
intervencije (lesson learnt);
Poročanje o intervenciji se seznani:
v elektronski obliki – –
s poročanjem o intervenciji
in aplikacijo SPIN,
aplikacija SPIN
z drugimi aplikacijami na
Aplikacije na področju –
področju
zaščite
in
zaščite in reševanja
reševanja;

načrta
ob
nesreče;

–
–

Nesreče
snovmi*

Uporaba
postaj**

z

nevarnimi

radijskih

Študija primera nesreče

Praktična
vaja
simulacija nesreče:

–

spozna:
–
normativno
ureditev
področja,
–
ukrepanje ob nesrečah z
nevarno snovjo,
–
neposreden vpliv na okolico
ob nesreči in varstvo okolja,
–
baze nevarnih snovi,
–
vrste in značilnosti nevarnih
snovi iz svojega delovnega
okolja;
se seznani:
–
z uporabo radijske postaje,
–
s
pravili
radijskega
prometa;
se seznani:
–
z
delovanjem
sistema
VNDN na primeru konkretne
nesreče,
–
z delovanjem poveljnikov
CZ, članov štabov CZ in
poverjenikov za CZ na
primeru konkretne nesreče,
–
s pozitivnimi in negativnimi
izkušnjami, pridobljenimi v
nesreči;
–
razume in pozna vlogo in
naloge poveljnika CZ, štaba
CZ ali poverjenika za CZ v
svoji družbi/organizaciji ob
različnih nesrečah,
–
spoznava aktivnosti ZRP ob
konkretni nesreči,
–
prepoznava svoje odzive na
stresne
situacije
zaradi
velikega števila nalog v
omejenem času,
–
pridobi znanje in veščine za

predpostavki

–

uporabi znanje o vodenju
gasilske
intervencije
pri
vajah,
–
upošteva
in
uporabi
koristne izkušnje iz vodenja
intervencije (lesson learnt) v
prihodnjih intervencijah;
uporablja:
–
spletno stran Uprave RS
za zaščito in reševanje
(www.sos112.si),
domačo
stran URSZRSOS112 na
spletni strani YouTube ter
družbena omrežja Facebook
in Twitter
za spremljanje
nevarnosti in pridobivanje
novega znanja o sistemu
VNDN,
–
aplikacijo SPIN;
–
uporablja
znanje
o
nevarnih snoveh na vajah in
v svojem delovnem okolju;

–

uporablja radijsko postajo
po
pravilih
radijske
komunikacije;

uporabi izkušnje iz nesreč
(lessons learnt):
–
med
vajami
na
usposabljanju,
–
pri izvajanju svojih nalog
ob nesreči;

pridobi
osnovne
veščine
štabnega dela z vidika:
– organizacije
dela
(organizacija dela v štabu
CZ, posvetovanje, delitev
nalog, delegiranje nalog,
sprejemanje odločitev in
ukrepanje, koordinacija in
sodelovanje
z
drugimi
deležniki),
– stroke (zbiranje in uporaba
podatkov
o
nesreči,
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izvajanje nalog poveljnika CZ,
štaba CZ ali poverjenika za
CZ v svoji družbi/organizaciji
ob različnih nesrečah.

sprejemanje odločitev in
ukrepanje,
spremljanje,
usmerjanje
in
vodenje
aktivnosti ZRP, vodenje sil
za ZRP, sodelovanje z
vodjo
intervencije
in
drugimi
pristojnimi
službami, logistika, odnosi
z
javnostmi,
finance,
administrativne zadeve),
pozna in uporablja:
– osnovna orodja za delo
poveljnikov CZ, štabov CZ,
poverjenikov
za
CZ
(obrazci, imeniki, delovna
karta, načrt ZIR in drugi
dokumenti s področja ZIR,
spletna stran Uprave RS
za zaščito in reševanje
www.sos112.si), domačo
stran URSZRSOS112 na
spletni strani YouTube ter
družbena
omrežja
Facebook in Twitter,
– osnovna tehnična sredstva
za
delo
(telefon,
računalnik,
elektronska
pošta, radijska postaja),
–
sodeluje
pri
pripravi
delovodnika, delovne karte,
načrta
zvez,
situacijskih
poročil,
obvestil
za
sodelavce,
okoliške
prebivalce, širšo javnost,
zaključnega poročila,
–
poroča
o
izvedenih
nalogah in jih pri analizi vaje
primerja z drugimi štabi CZ.

* Samo za družbe/organizacije, ki upravljajo nevarne snovi.
**Samo za družbe/organizacije, ki so opremljene z radijskimi postajami.

18 KONČNA DOLOČBA
Ta program začne veljati z dnem podpisa.
Z uveljavitvijo tega programa preneha veljati Program uvajalnega in temeljnega usposabljanja
poveljnikov Civilne zaščite in njihovih namestnikov ter članov štabov Civilne zaščite v
gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah, št. 849-02-10/2003-1, z dne 11. 11
2003.
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
951,00
103,84
140,00
40,00
220,00
28,64
25,82
1.509,30
33,54
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