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I. UVOD
Z obstojedimi predpisanimiprogrami si pripadniki enot za radiolo5ko, kemrjsko in
biolo5koza5dito(v nadaljevanlu
RKB-za5dita)
pridobrjouvajalna,temeljnain <lopolnilna
znanja in se tako usposobtjo za izvajanje predpisaruhnalog ob naravnih in drugih
nesredah.
7a zagotavijanlepripravljenostina izvajaryenalog zaSdite,re5evanjain pomodi so se
izvajalci nalog, ki so predvideniv nadrtihza5ditein re5evanja,dolZni usposabijatitudi z
udeleZbona vseh vrstahvaj, ki se organizirajov Sloveniji,ter na mednarodnihva.1ah.
S tem programom usposabljanjase osveZijoi"e pridobljena znanjapripadnikov enot,
praktidnopa se preizkusitudi scenarijvaje in medsebojnakomunikacrSa
sodelujoiih.

II

NAMF'N

IN r-TI II

Usposabljanjeje namenjenoenotam CZ za RKB-zabdito,ki se bodo vkljudile v
dejavnosti na razlidnih vajah. Vsebine programa usposabljanjaso opredeljenein se
prilagajajo glede na teZi5dnenaloge, ki jih te enotb opravljajo na iazlienih ravneh
organiziranja.
Cilji usposabljanja
so:
seznanitiudeleZence
s cilji in namenomvaje,
usposobitiudeleZence
za rzvajanjenalog,navedenihv nadfiuvaje,
seznaniiiudeleZence
z morebitnonovo opremoin sredstviza RKB-za5ditoin jih
usposobitiza pr avllnouporabole-teh,
po potrebi osveZiti,posodobitiin poglobiti znanja,ki so jih udeleZenci
pndobili z uvajalnimin temeijnimusposabljanjem,
preizkusiti osebnoin skupnoopremov razlidnihokolisdinahin
seznanitiudeleZence
z izkubnjami,pridobljenimina podobnihvajah.
Pri izvedbi usposabljanjabo izvajalecupo5tevaludna nadelanazomosti,aktivnosti,
sistematidnosti,
postopnostiin ekonomidnosti.

III. OBLIKE IN METODE IZOBRAZTVAT.{.TETER USPOSABLJANJA
Program dopolnilnegausposabljurUa
za RKB-zabditoje razdeljen na teoretidni in
praktidnidel.
Uporabljajo se naslednje oblike usposab
lj anja:
frontabra,
individualna,
delo v dvojicah in
skuninska.

Oblike usposabljanja
se v okviru predpisanega
prograrnapnlagajajogledena nadftovano
vajo. Skupinadelujev taki sestavi,kot bo delovalana vaji.
Uporabijajose aktivnemetodedela,ki sopredvideneza odrasle,in sicer:
razlaga,
demonstracija,
praktidnodelo,
delo s pisnimi viri,
razgovor,
Studr;aprimerov,
igra vlog in
metodasneZene
kepe.
Pri vseh metodahdela je potrebnoupoitevatielementevarstvanrj delrr in rrrl.slslencs
opozoritinanje.
Predavateljinaj dim manj uporabljajometodorazlage.Kjer je mogode,naj dajo prednost
ostaiimmetociam,
tako da bodo udeleZenci
pri usposabljanju
aktivnosodelovali.
Izbfta metodedelaje prepu5dena
predavateljuin je odvisnatudi od scenarijavaje ter
r azpololljivih udnih sredstev.

IV. UDELNZNXCT USPOSABLJANJA
UdeleZenciso:
pripadniki drZavnih enotza RKB-za5dito,
pripadniki regijskih enotza RKB-za5dito,
pripadniki obdinskih enot zaRKB-za5ditoin
pripadniki enot za RKB-zaSditov gospodarskihdruZbah,zavodih in drugih
organizacijah.

V. NOSILEC IN IZVAJALEC PROGRAMA
Nosilec usposabljanjaje Uprava Republike Slovenrje za zaldrto in rc5evanje(v
nadaljevanjuIIRSZR).
Izvajalec usposabljanjaje IzobraLevalni center za zaildito in resevanje Republike
Slovenije(v nadaljevanjuICZR RS).

VI. TRAJANJE IZOB RAZEVAXTA
Dopolnilno usposabljanjepripadnikov enot za RKB-za5ditotraja do 3 dni, odvisno od
zahtevnosti,
specifidnihvsebinin obsegavaje.

vlt. IZoBnaZnvarNA vs EBTNA
1 . Nadelanudenjapomodiob nesredah
Nadelopravice do varstva
Nadelopomodi
Nadelojavnosti
Nadelopreventive
Nadeloodgovornosti
Nadelopostopnostipri uporabisi1in sredstev
Postopkisprejemanjain nudenjahumanitarnein resevalnepomodr

2 . Mednarodnimehanizmiusklajevanjare5evalnepomoli:
- MehanizemOrganizacijeZdruienihnarodov;
- MehanizemEvropskeLurije
;
- MehanizentzvezeNATO

3 . Informacijeo namenuin ciljih vaje
Precistavitev
namenain clijev vaJe1znadrtavaje
4. Scenarij in prizori5le vaje
ObrazloLitevscenarija
ObrazloLitev delovnihtodk
Vloga enotena vaji
Delovanjere5evalneenotena prizadetemobmodju
6. Nalogeenotena vaji
Predstavitev
pridakovaniirnalogenotena vaji
1

Povezovanjein usklajevanjez drugimi enotamina vaji
Koordinacija,poveljevanjein vodenjeenote

8 . Sredstvazvez na vaji
Potencialne
nevarnostineionizirniherektromagnetnih
sevanj
organizacijaradijskegaprometav sistemuzvez zA-RE in ZARE+
Uporabasredstevzvez
9. Izku5njena podobnihvajah
Predstavitevizku5enjiz izvedenihvaj
10.?raktidno preigravanjescenarijavajez uporaboopreme
Praktidnodelo s predpisanoopremoenote
11. Vrednotenjein zakljudekusposabljanja

VIII. UCNA SREDSTVA IN PRIPOMOiXT :fNN
MATERIALNO-TEHNICI{I
POGOJI ZA IZVEDBO PROGRAMA
Na usposabljanju
se uporabljatateh'ika ln oprerra,s katenmaso enoteza RKB-za5dito
opremljenein s pomodjokaterihbodo opravljalesvoje
nalogena vaji. Predpisanista v
merilih za organrz*aryein opremrjanjeenot zaRKB-zasdito
cz. Udeleiencise morajo
nredusposabljanjem
seznanitiin usposobitizaravnaniezniima.
Polegtegaso za izvajanjeprogramapotrebna5enaslednja
udnasredstvain pripornodki:
udnagradiva,
vizualnasredstva(grafoskop,diaprojektor...)in
avdiovizualna
sredstva(radunarnik
s projektorl'en,TV sprejemnik...).

IX. PREVERJANJE ZNANJA
-,- ^.,^;^.-:^
rD -lvvulJd'ruu
LtLdItJaln vesclll 1e splotno rn kondno. Izvaja se
s sprotnim ugotavljarj"m

razume\/an1a
snovi med usposabljarlemz metodamarazgovorain resevanjJproblemov.
Znanjese preverjaskupinskoin individuaino.
ocetjuje se posameznikovoin skupinskopoznavarle
in upostevanjepostopkov
i z v e d b on a l o gn a v a j i .
je ocenjenz oceno>>uspe5no<
UdeleZenec
ali >neuspeino<<.

X. NA\/ODILO ZAIZVEDBO
Usposabljanjepripadnikov enot za RKll_zabditopoteka
praviloma v prostorihin na
poligonih ICZR RS, v izjernnih in specificnihprimerih
pa na drugern pnmernem
obmodiu.
Stroskeusposabljanja
po tem programuk'je posiljateljoziromatrRSZR.
organizator vaje mora najmanj 75 dni pr.a
iadetkom usposabljanj
a vvajalcu
usposabljanjadostaviti nadtl' za izvedbo vaje oziroma
posebej izdelin dokument s
p odatki, potrebnimiza izv edbo programa usposab
ij anja.
Usposabljanjeje obveznopred udeleLbona mednarodnih
vajah in priporodljrvopred
vsakovajo.
rzvajalec usposabljanjaje dolZan organiziratiudne
skupine tako, da upostevarazljdna
okolja, iz katerih izhajajoudeleZenciGr scenarijza
izvedbovap.
Pri posameznemusposabljanjunaj sodelujejopripadniki
enoteza RKB-zasdito,ki se
b.odoudeieLrri vaje. udne skupine naj uooo p" izvajanju
praktidnih vaj oblikovanev
skladuz Merili o organizirarguteh enoi.

lzvajalecusposabljanja
po preuditvinadrtacziromadokumentovza rzvalanjevaje najkasneje
60 dni pred zadetkomusposabljan:a
obvestipo5iljateljaenoteo skupnemStevilupedago5kih
uL(PUR) oziromatrajanjuusposabljanja.

XI. KO}I.NE DOLOdBE
Programvelja od,dnepodpisaministra,pristojnega
za varstvo pred naravnimi in drugimr

nesredami,
do preklica.

Nacin dopolnjevanjain spreminjanjaprogramanarekujejopravila stroke in spremembe
zakonodaje
na tem podrodju.
Programse kot trajno gradivo hrani v {rzidni in elektronskiobliki v zbirki dokumentamega
gradrvav ICZR RS.
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