REPTIBLIKASLOVENIJA
MINISTRSTVOZA OBRAMBO

Na podlagi 102.in I 14. dlenaZakonao varstvupred naravnimiin drugimi nesredami(Uradni list
RS, 5t. 51106- UPB1 in95107- ZSPJS- H) izdajam
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A. SPLOSNIDEL
1.

IMEPROGRAMA

poverjenikovza Civilno za5dito.
Programuvajalnegain temeljnegausposabljanja

2.

PROGRAMA
UTEMELJITEV

Namenprogramaje seznanitiudeleZencez osnovnimi vsebinami,ki jih poverjeniki za Civilno
zaidito in njihovi namestniki (v nadaljevanju:poverjeniki za CZ) potrebujejo za usmerjanje
izvapnla osebne in vzajemne za5diteprebivalcev ter organiziranjein usklajevanjeizvajaila
nalogza5dite,re5evanjain pomodi v svojemokolju.

3.

CILJNASKUPINA

Usposabljanje j e namenjeno poverjenikom za CZ.

4.

CILJIPROGRAMA

Cilj programaje zagotoviti usposobljenostudeleZencevzaizvajanleosebnein vzajemneza5dite
prebivalcevter organiziranjein usklajevanjeizvajanja nalog zaidite, reSevanjain pornodi v
svojemokolju.

5.

TRAJANJEPROGRAMA

ur (v nadaljevanju.PUR)
Usposabljanjetraja 16 pedagoSkih

6.

ZNANJA
IN OCENJEVANJA
OBVEZNINAEINIPREVERJANJA

Znarye se preverja sproti pri posameznih vsebinah z metodama razgovora in redevanja
problemov,pri simulaciji pa lahko tudi z metodoigranjavlog'
sene izvaja.
Ocenjevanja

7.

V PROGRAM
POGOJIZA VKLJUEITTV

program ne zahtevaposebnihpogojev za vkljuditev razenimenovanjaza poverjenikaCZ, kar je
v pristojnosti po5iljatelja.

8.

V PROGRAMU
POGOJIZA NAPREDOVANJE

UdeleZba na uvajalnem in temeljnem usposabljanjuje pogoj za udeleLbo na naslednjih
dopolnilnihusposabljanjihza poverjenikeCZ.

9.

PROGRAMA
DOKONEANJE
POGOJIZA USPESruO

Nobenih posebnihpogojev ni predvidenihza dokondanjeprogramarazenudeleZbein aktivnega
a na predavanjih.
sodelovanj

PROGRAMOM
Z DOLOEEruINN
PRIDOBI
10. KAJ UDELEZENEC
nalog
UdeleZenec po koncu programa pndobi osnovno usposobljenost za opravljanje
poverjenika CZ. Za poglobitev znaila in pridobitev dodatnih spretnosti in veidin naj se
(z
poverjeniki CZ permanentnousposabljajov dopolnilnih programih ter samoizobraZujejo
strani na
branjem strokovne literature, spremljanjem spletnih strani IIRSZR in podobnih
medmreZju).

IZOBRAZEVRruU
11. ORGANIZACIJA
poverjenikovCZje UpravaRS za za5ditoin reievanje(v nadaljevanju.
Nosilecusposabljanja
TIRSZR), rzvajalcipa so obdine ter s strani URSZR poobla5deneizobraLevalneorganizaclie.
center zazaldito
Izjemoma in po dogovoru s posiljateljemje lahko izvajalectudi IzobraL,evalni
RS.
in re5evanje
oz' so
Usposabljanjese izvaja v kraju in objektih, ki jih izbere izvajalec usposabljanja
dogovorjenimed njim in poiiljateljem.
pri usposabljanjunaj predavateljiuporabljajonaslednjeudne metodein oblike dela: predavanje,
in
razgovor, delo v skupinah z metodo re5evanjaproblemov, Studijeprimerov, demonstracijo
sistemavarstvapred nararrnimiin
vaje. Izvedejo se naslednjevaje. presekstanjaorganiziranosti
v
SVNDN)v njihovemokolju;vsebinanadrtovza(Eitein re5evanja
(v nadaljevanju:
drugiminesredami

obdini ter naloge, osebnain vzajemna zaidita; pregled ocene ogroZenostinjihovega okolja ter Studije
primerovnesredv Sloveniji.Vaje se osredotodijona okolje, v kateremje poverjenikimenovan.Vajam naj
bo namenjenonajmanj 8 PLIR. Predpostavke vaj naj bodo praviloma podprte z video posnetki
nesrec.

V okoljih, kjer se predvideva,da bodo udeleZenciuporabljali sredstvazvez Z,\RE, se jih v
okviru tega programausposobitudiza rokovanjez le-temi.

Usposabljanje financirapoiilj atelj.

IZVEDBEPROGRAMA
12. POSEBNOSTI
oceni ogroZenostizaradinaravnih
Vsebinoprogramaje trebaprilagoditi predznanjuudeleZencev,
in drugih nesredoziroma okolju, v katerem bodo poverjeniki CZ delovali. Ce po5iljatelj pri
svojih poverjenikihCZ ugotovi potrebopo dodatnemznanjuin spretnostih,se lahko v dogovoru
zizvajalcemusposabljanjaprogramdopolni in posameznevsebineraz5iri.

Izvajalec usposabljanja mora pri formiranju udnih skupin upo5tevati predhodno znanje
njihove izkuinje ter ocenoogroZenostiokolja, izkaterega prihajajo.Pred zadetkom
udeleZencev,
usposabljanjase zato pripravi pregledudeleZencevs podatki o Ze opravljenihusposabljanjihin
izku5njahs podrodjaza5ditein reSevanjater od poiiljateljev pridobi njihove oceneogroZenosti
ter nadrte za5ditein re5evanja(najmanj enega). Na podlagi izku5enj udeleZencevter ocen
ogroZenosti se predavatelji pripravijo na konkretno skupino udeleZencevter pripravijo
predpostavke nesred. Ocene ogroZenosti ter nadrte za5dite in reSevanja udeleZenci na
tudi pregledajoin med vajamiuporabljajo.
usposabljanju

naj sodelujenajved25 udeleZencev.
usposabljanju
Pri posameznem

Pri usposabljanjupoverjenikov za CZ je treba upoitevati predpise s podrodja varstva pred
naravnimiin drugimi nesredami.

KI JIH
IZKUSNJE,
IN DELOVNE
VTSEIruE
13. IZOBRAZBA,ZNANJA,
PROGRAMA
MORAJOIMETIIZVAJALCI
Predavateljiv tem programu so pravilomajavni usluZbencis podrodja zaidite in re5evanjaali
pripadnikisil za zaidito, re5evanjein pomodz vedletnimiizku5njamiter izku5njamiiz nesred
(lahko nekdanjiusluZbenciali pripadniki sil zaZFu-,ki niso ved aktivni).

znanjainlali predavateljskeizku5nje.
Predavateljimorajo imeti osnovnapedago5ko-andrago5ka
Zaradi specifike programa in tematskih sklopov so pri izvedbi usposabljanjapomembne
predavateljeveizku5nje iz nesred in dobro poznavanje SVNDN (5e posebej pri delu na
in simulaciji nesrede).
predpostavkah

14. VIDEZLISTINE
UdeleZenecna koncu usposabljanjadobi potrdilo o opravljenemprogramuz nazivomprograma
in datumomusposabljanja.V primeru, da je udeleZeneczaradiupravidenihrazlogov opravil le
del programa,se na potrdilo dopi5eustreznaopomba.

IN KATALOGOV
15. AVTORJIPROGRAMA
Araorji programain katalogov so: Vida Juratovec,Milan Leban, Olga Andrejek, StefanMajcen,
Ianko Franetid,Julij Jerajin dr. AndrejaLavrid.

B. POSEBI{I DEL
16. PREDMETNIKA/SEBINE
OgroZenostzaradinaravnihin drugih nesredv Sloveniji
Sistemvarstvapred naravnimiin drugimi nesredami(S\rNDN)
Nadrti zaidite in re5evanja
ZaSditniukrepi
Sile in sredstvazazaidito, re5evanjein pomod
Osebnain vzajemnazaidita
opazovanje,obvejdanjein alarmiranjeter znakiza alarmiranje
SistemzvezZARE
Vloga centrovza obve5danje112
Vodenje S\,TIDN
Vloga in nalogenadrejenegapoveljnikaCZ, njegoveganamestnikain dlanovitaba CZ
pristojnostiin posebnapooblastila
Vodenjeintervencij- pristojnostiin posebnapooblastilavodje intervencije
Vloga in nalogePoverjenikaza CZ
Varnostin zdravjePri delu
vidiki nesred
PsiholoSki
Odnosiz iavnostmi

-

17. KATALOGZNANJA
Katalog znanlaza predmetvsebujeime predmetaoz. vsebine,predmetnospecifidnekompetence
in operativnecilje. Operativnicilji dolodajoinformativnein formativnecilje.

Vsebinaali
kompetenca

OgroZenostzaradinarar,nih
in drugihnesredv Sloveniji
Sistemvarstva pred
naravnimi in drugimi
nesredami(SVNDN)

Nadrti zaidite in reievania

Informativni cilji
(vsebina,teorije,modeli,
strokovnistandardi)

(ve5dine,metode,postopki,
koncepti.strateeiie)

UdeleZenec:

UdeleZenec:

SpoznaogroZenostSlovenijein ocene
ogroZenostilokalnegaoz. delovnega
okolia
Spoznaorganizacijein delovanje
SVNDN in njegovenormativne
ureditve ter konkretno organiziranost
SVNDN v lokalni skupnostioz. v
gospodarskidruZbi
Analizira izku5nje iz razlldnlhnesredv
Sloveniii
Spoznanosilce nadrtovanla
SpoznadrZavnein regijske nadrteZIR
za razlllne nesrede

Zaiditu:ri
ukrepi

Sile in sredstvaza zaidito,
re5evanjein pomod

Osebnain vzajemnaza5dita

Formativni cilji

Spozna:
- prostorske,urbanistidne,
gradbene
in druge tehnidneza5ditneukrePe
evakuacijo,namestitevin oskrbo
sprejemin oskrboogroZenih
prebivalcev
radioloiko, kemijsko in biolo5ko
zaidito
zaklanjanje
za5ditokulturne dedi5dine
Spozna:
naloge ZRP rn njihovih izvajalcev
aktiviranje sil za ZRP
- sodelovanjePolicije in Slovenske
vojske pri ZRP ter vlogo ostalih
organov
Spozna:
- organiziranje, razvijanje in
usmerjanje ukrepov prebivalcev
- sredstvain opremoza osebnoin
skuoinskoza5dito

Sodelujepri izvajanjunalogZRP

Uporablja re5itveiz nadrtovZIR in
dokumentovpoLamevarnostiter
varstva pri delu
Sodelujepri izvajanjunalogZRP,
za5ditnihukrepov in zagotavljanju
osnovnihZivlreniskihpogoiev
ukrepe
Usklajuje in izvaja zaSditne
(poudarekna evakuaciji, namestitvi
in oskrbi)

Prepoznasile za ZW iz lokalnega
oz. delovnegaokolja

Uporablja ukrepe prebivalcevza
in ublaZitevposledic
prepredevanje
nararnih in drugih nesredza
njihovo zdravjein Zivljenjeter
a
vamostnj ihovegapremoZenj
Usmerja izvajanja osebnein
vzaiemnezaldite ob nesredi

Opazovanje,obveidanje in
alarmiranje(OOA) ter znaki
zaalarmiranje

Spozna:
organizacijoin delovaniesistema
OOA (opazovalnoomreZje,CO,
alarmni sistem,attonomni sistem
elektronskihkomunikacii)
Vloga centrov za obve5danje
sistemzvezZARE
(
C
O
)
112
SistemzvezZARE
VodenjeS\,INDN

Spozna:
vodenjev sistemu'fNDN
z vlogo in nalogami ter
nadrejenega
Vloga in naloge
pristojnostmiin posebnimi
poveljnika CZ, njegovega
pooblastili nadrejenegapoveljnika
namestnikain dlanov Staba
CZ, njegoveganamestnikain
CZ - pristojnostiin posebna
dlanov StabovCZ
pooblastila
pristojnostiin posebnapooblastila
vodje intervencije
Vodenjeintervencij
pristojnostiin posebna
pooblastilavodje
intervenciie
Vloga in nalogepoverjenika Razume:
vlogo, dolZnostiin Pristojnosti
zaCZ
poverjenikovzaCZ
sodelovanjez vodjem intervencije
in nadrejenimStabomCZ
sodelovanje pri izvajanju zaiditnih
ukrepov
navodilain drugepriPomodkeza
deio poverjenlkaza CZ

vidiki nesred
Psiholo5ki

Spozna:
varnost in zdravje Pri delu na
sploSno
- zagotavljanjevarnosti Pri
resevalnihakciiah
SpoznapsiholoSkevidike nesred

Odnosiz iavnostmi

Spoznaosnoveodnosovzjavnostmi

Varnostin zdravjepri delu

napretede
Spremljain opozarja
nevarnosti
UporabljaspletnestraniURSZR
(www.sosll2.si)

ObvesdanadrejeneorganeCZ o
posledicahnara-mihin drugih
nesred
Organizira izv ajanjaza5dite,
re5evanjain pomodiv skladuz
odloditvami nadrejenih organovCZ

Izvaja nalogeZRP v skladu s
svojimi dolZnostmiin pristojnostmi
ter odloditvami nadrejenega
poveljnikaCZ oz. vodje
intervencije
Praktidnouporablja pridoblj ena
znanjaz metodo reSevanja
nesred
problemovna predpostavkah
(predpostavkese pripravijo gledena
oceneogroZenostiokolij, od koder
so udeleZenci)
Qpozarjana varnost in zdravje Pri
reSevalnihakcijah

Prepoznavedenjein reakcije
ogroZenihin prizadetih

18. KONENADOLOEBA
Z dnem,ko zadneveljati ta program,prenehaveljati programusposabljanjapoverjenikovza
Civilno zasdito5t.851-268196z dne,18.7. 1996.
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