REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVOZA OBRAMBO

Na podlagi 102. in 114. dlenaZakonao varstvupred naravnimiin drugimi nesredami(Uradni
list RS, St 51/06- UPBI) izdajam
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I. UVOD
NavzodnostRepublikeSlovenijev Sir5emmednarodnem
okolju (dlanicaEvropske unije,zveze
Nato in Orgaruzacijezdrulenih narodov ter sodelujodav regionalnihpobuduit; ln njena
vloga
na podrodju varstva pred naravnimi in drugimi nesredamizahtevataod n1., je
ia
aktivnu nu
podrodjuukrepanjaob naravnihin drugih nesredah
tako domakot v tujini.
DrLavamora biti sposobnasprejematire5evalnoin humanitarnopomod v primeru
nesredena
obmodjuRepublikeSlovenijeoziromajo ponuditi drLavi(v EU ali izvennle;,ti jo je prizadela
nesreda.Znati mota delovati po nadelih in postopkih, ki se izvajajo
v okviru razlidnih
mednarodnih
mehanizmov.
V Republiki Slovenijije bila na podlagi Uredbeo organiziranju,
opremljanjuin usposabljanju
sil za za5dito,re5evanjein pomod (Uradni list RS, lt. oztoly ustinovljlni
drzuunuenotaza
hitre resevalne intervencije, ki je namenjena izvajanju posebej zahtevnih
nalog zaidite,
re5evanja
in pomoditako v Slovenijikot v tujini.
Pripadnikite enote,strokovnidelavci zazaiditoin resevanjein drugi zaposleni
delavci znotraj
sistemavarstva pred naravnimiin drugimi nesredamirorujo znatiiktiino
ukrepati v primeru
naravneali drugenesredetako domakot v tuiini.

II. NAMEN IN CILJI
Namenprogramaje udeleZence
seznanitiin usposobitiz osnovnimivsebinami,ki jih pripadniki
drZavneenote za hitre resevalneintervencije,drugi pripadniki siI za zaidito,
re5evanjein
pomoc ter strokovni delavci znotraj sistemavarstva pred naravnimi
in drugimi nesredami
potrebujejoza strokovno in uspe5nooperativno delovanje oziroma
uk.epJnle v primeru
dajanjain sprejemanja
humanitarnein re5evalne
pomodiob naravniali drugi n.rr.ei
Ker so nekatere vsebine v tem programu predstavljeneinformativno,
se usposobljenost
razlidnih ciljnih skupin zagotovi z drugimi dopolnilnimiusposabljanji
s podrodja uporabe
radrjskihpostaj,vodenja,prve pomodi,prve psiholo5kepomodi,razbremenitvenih
razgovorov,
postravmatskegastresa, komunikacijskegatreninga za stike
z javnostrni oziroma z
dopolnilnimiusposabljanjiza mednarodnereievalnealcrle.
Cilji usposabljanja
so seznanitiudeleZence:
- z organizac4oin aktivnostmisprejemanja
in nudenjaredevalne
in humanitarnepomodi,
- z normativno ureditvijo na tem podrodju
s poudarkom na sklenjenih dvostranskih
sporazumiho sodelovanjupri varstw pred naravnimi in civilizacijskimi
nesredami,z
mednarodnimhumanitarnimpravom, smernicamiin prirodniki s tega podrodja,
ki veljajov
okviru Evropske unije, organizacije zdruLenihnarodtv ter zvezeNato;
- s sistemomvarstva pred naravnimi
in drugimi nesredamiv Sloveniji s poudarkom na
organiziranosti
vodenjain poveljevanjav primeruvedjenesredev Sloveniji,z nadrtizasdite
in reievanja,razpoloZljivimisilamiin sredstviza zaltito. resevanjein pomod
s poudarkom
na vkljuditvitujih re5evalnihenot ter zagotavljanju
potrebnelogisiidnepodporetem silam;
- z razpoloZljivimisilami in posebnimi
sredstvt z|a zaidito, resevanj-ein pomod, ki so
namenjene
posredovanjuv tujini;
- z aktivnostmiorganiziranjain vodenja
mednarodnihresevalnihin humanitarnihodorav v
tujino;

s potrebnimipripravamipred odhodomenotev tujino, kot so formiranje
reSevalne
odprave
in.njenenaloge,logistidnapodpora, organizirary"pr"uo"u, aktivnosti prihodu
ob
enote v
prizadeto drl,avo, postopki delovanja enote na prizadetem
obmodju ter aktivnosti,
povezanez vrnitvijo v RepublikoSloveniio;
z zaiditnimi ukrepi, osebno in vzajemno zasdito, ter osnovaminudenja
nujne medicinske
pomodi;
s sodelovanjemenotez drugimi resevalnimienotami,predstavnikilokalnih
oblasti,vojsko,
policijo, predstavnikimednarodnih organizacij,z mediji in drugimi
akterji na prizadetem
obmodju;
z zagotavljanjemvarnosti enote;
s posebnostmirazlidnihkultur in jezika,
z vrstamikomunikacijin njihovo vzpostavitvijo;
s sredstviin opremo,ki sejih uporabljav reievalnihakcrjah;
z razlidnimimednarodnimire5evalnimiakcijamiter izkuinjami iz razlidnihnesred;
s posledicamipostravmatskega
stresain aktivnostmi,ki so namenje
ne razbrem.nitui;
s praktidnimi vajami in simulacijo mednarodneresevalneakcije
v Republiki Sloveniji
oziromav drugi dtLaviudeleZence
usposobitizaizvajanjepotrebnih
nalog in aktivnosti.

III. OBLIKE IN METODE IZOBRAZBVEX"N INTUSPOSABLJANJA
je organiziranov obliki te(,ajain je razdeljenona dva
Usposabljanje
modula_ A in B. Modul
A je namenjenvsem tistim, ki bodo kakorkoli sodelovalipri
sprejemanjureievalne rn
humanitarnepomodi iz tujine, modul B pa pravilomasamo drZavni
enoti za hitre resevalne
intervenciie.
Pri usposabljanjunaj predavateljiuporabljajonaslednjeudnemetod
e: razlago,demonstracijo,
tazgovor,igranjevlog, Studijeprimerov,reievanjeproblemov, praktidno
delo in simulacijo.
Predavateljinaj ob metodi razlageuporabljajo5e druge metode
tako, da bodo udeleLencipri
usposabljanju
dim bolj aktivno sodelovali.

IV. UDELBZNXCTUSPOSABLJANJA
Modul A je namenjenspodajna5tetimciljnim skupinam,modul B pa
pravilomasamo enotiza
hitre resevalneintervencije,ki posredujev primerunaravneali
drugenesredev drugi drLavi.
Modul A je namenjen:
- pripadnikomdrZavneenote zahitreresevalne
intervencije;
- strokovnim delavcemza za5dito
in re5evanjeter drugim zaposlenimdelavcem znotrq
sistemavarstva pred naravnimiin drugimi nesredamiprJdur.* na
dr?avniin regijski ravni
oziromainformativnotudi na obdinskiravni;
- vodjem in drugim zaposlenimv logistidnih
centrih za zaldito in resevanjena drZavniin
regrjskiravni;
- poveljnikomCivilne za5ditein rSihovim
namestnikomter dlanomitabov Civilne zasditev
regijahin lokalnih skupnostih;
- s strani dtLave izbranim sllamza
za5ditoin reievanje,enotamter pripadnikomCivilne
za5dite.
Modul B je namenjen:

-

pripadnikomdrzavneenote zahitre resevalneintervencije;
s strani drZave izbranim strokovnjakom za razhdnapodrodja, ki bi bili vkljudeni
v
posredovanje
izvendrZave.

udeleZenciusposabljanjaso lahko tudi ciljne skupine iz drugih resorjev, ki
bi bile ob
mednarodnireSevalniakciji v Republiki Slovenijivkljudenev aktivnosti za5ite,
re5evanja
in
pomodi.

V. NOSILEC IN IZYAJALEC PROGRAMA
Nosilec usposabljanjaje Uprava Republike Slovenijeza zaidito in resevanj
e, izvajalecpa
rzobralevalnicenter za zaidito in reievanjeRepublikeSlovenije.

VI. TRAJANJE USPOSABLJANJA
Usposabljanje
obsega58 pedago5kihur (PLrR),od tega modul A 1g pIlR, modul B pa 40
PUR. Usposabljanje
se lahko izvedev ved delih.

VIJ. IZOBRAZEVALNA VSEBINA
MODUL A: Mednarodne relevarneakcije na obmoiju driave
1. Uvod v usposabljanje
Nadelanudenjapomodi ob nesredahin mednarodnohumanitarnopravo
?
3 Mehanizmiza usklajevanjeresevalnein humanitarne
pomodi:
Evropskaunija
Or ganizacija zdruLenrhnarodov
zvezaNato
4. Druge organizacije,l<tzagotavljajopomod(Rdedikril,Karitas, Zdravniki
brez meja)
5 Postopkisprejemanja
re5evalnein humanitarnepomodiv RepublikiSlovenrjiin po5iljaryev
drugo drZavo
6' Delovanjesistemavarstvapred naravnimiin drugiminesredamiob mednarodni
resevalni
akciji v Republiki Sloveniji
silein sredstvaza zaidito,re5evanjein pomod
nadrtizaidite in redevanja
sistemzvez in komunikacija
7 Vodenjein poveljevanjev primeruvedjenesrede.
vloga,nalogein pristojnostipoveljnikaCivilne zal(ite,njegoveganamestnika
in dlanov
StabaCivilne za5diteoziromavodje intervencije
sodelovanjepoveljnikovCivilneza5ditein dlanovStabovCivilne zadditetervodij
_ intervencijs tujimi re5evalnimienotami
8 Studijeprimerovrazlidnihmednarodnihresevalnihakcii
9 Praktidnanaloga- mednarodnareievalnaakcijadoma(preigravanjesituacij)
10.Evalvacijain zakljudekusposabljanja

MODUL B: Mednarodne relevalneakcije izven driave
1.
2.

3.
4.
5
6.

7'
8.
9
10.

Uvod v usposabljanje
Mehanizmiza usklajevanjeresevalnein humanitarnepomodi:
Evropskaunija
Or ganizacrja zdruZenihnarodov
zvezaNato
Postopkipoiiljanja re5evalnein humanitarnepomodiv drugo drL,avo
Priprava,aktiviranjein odhod resevalneenotev drugo drzavo
Prihod re5evalneenotev drugo drLavo
Aktivnosti naprizadetemobmodjuin vodenjeintervencijv drugi drLavi
ocenasituacijena mestunesrede
oblikovanje operativnega nalrta
Odhodre5evalneenote,prihod v RepublikoSlovenijoin aktivnosti,namenjene
razbremenitvam
postravmatskega
stresa
studiie primerov razridnlhmednarodnih
resevalnihakcii
Praktidnanaloga- mednarodnare5evalnaakcijav drugi drLavi(preigravanje
situacij)
Evalvacijain zakljudekusposabljanja

ie se pri posamezni skupini pokaZe potreba po dodatnih vsebinah,
lahko izvalalec
usposabljanjale-te vkljudi v program oziroma posu.n."n. vsebine glede
na predznanje
udeleZencev
izpusti.

WII. UCXN SREDSTVAIN PRIPOMOCTTTER MATERIALNOTEHNIdNI POGOJI ZAIZVEDBO PROGRAMA
zaizvajanjeprogramaso potrebnanaslednjaudnasredstvain pripomodki
- radunalni5ke
predstavitve,ki jih pripravijopredavatelji;
- predpisis podrodjavarstvapred naravnimi
in drugiminesredami;
- mednarodnipredpisiin smernice;
- video posnetkimednarodnihre5evalnih
akcij,
- analizemednarodnihre5evalnih
akcij;
- zemljevidiin delovnekarte s preglednico
sil in sredstev;
- pribor za pisanjein risanjekart;
obrazci za vodenje aktivnosti za5ditein re5evanja,dnevnik aktivnosti, pregled
sil in
sredstev,sprejeti ukrep, zakljudnoporodilo;
predpostavkeza simulacijonesred;
osebnain skupnaformacijskaoprema.

IX. PREVERJANJEZNANJA
Preverjanjeznanjapred komisijo ni potrebno.Predavateljipreverijo
razumevanjesnovi in
znanjemedpredavanjiin praktidnimivajamis postavljanjemvprasanj
in razgovorom.

X. NAVODILO ZAIZVEDBO

Pri usposabljanjuje potrebno vsebinskoupo5tevativse predpise s podrodja varstva pred
naravnimiin drugimi nesredamiter mednarodne
predpise.
Med praktidnimivajami se udeleZenciseznanjajotudi s principi timskegadela. Na zakljudni
vaji, ki naj bo za modul B dim daljda,se simuliramednarodnire5evalnaakcija v Republiki
Sloveniji oziroma v drugi drlavr. Na njej se udeleZenceizpostavi razlidnim situacijamin
preizkusinjihovo usposobljenost.Predpostavkeso lahko podprte s slikovnimgradivom
ali z
video posnetki situacij in razmer. UdeleZencipreizkusijo uporabo telekJmunikacijskih
sredstev(telefoni, faks, radijske postaje), prenosnih radunalnikov,interneta in GpS. V
simulacijisodelujejotudi igralci vlog. Nekateri v neposrednemstiku delo oteZujejo(npr.
novinarji,razburjenidomadini),nekateripa igrajo razlidnevloge prek telefonskihin iaa4stitr
komunikacij (CORS, regijski centri za obve5danje,mednarodnl organizacije,ministrstva,
obdinskauprava).Vajo spremljain vodi s strani izvajalcaizbranvodjaiekipo pomodnikov.

XI. KONdXN DOLOdBE
Program velja od dne podpisa ministra,pristojnegaza varstvo pred naravnimiin
drugimi
nesredami,
do preklica.
Nadin dopolnjevanjain spreminjanjaprograma narekujejo pravila stroke in spremembe
zakonodajena tem podrodju.
Program se kot trajno gradivo hrani v fizlEni in elektronski obliki v zbirki dokumentarnega
gradivav rzobrazevalnemcentru za zaidito in resevanjeRepublikeSlovenije.
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