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Na podlagi 93. člena v zvezi z 42. členom Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi 

nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo in 97/10) in drugega 

odstavka 10. poglavja Resolucije o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi 

nesrečami v letih 2009 do 2015 (Uradni list RS, št. 57/09) je Vlada Republike Slovenije na 

66. redni seji dne 17. 7. 2014 pod točko 2 sprejela 

NAČRT IZVAJANJA NACIONALNEGA PROGRAMA VARSTVA PRED NARAVNIMI IN 

DRUGIMI NESREČAMI V LETU 2014

1.         UVOD

Načrt je pripravljen v skladu s cilji, usmeritvami in nalogami, določenimi v Resoluciji o 

nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2009 do 2015. 

Upoštevani so načrtovani najpomembnejši programi ter aktivnosti ministrstev in vladnih služb 

ter sprejeti proračun Republike Slovenije za leto 2014. V načrtu so upoštevane tudi naloge iz 

Načrta vaj v obrambnem sistemu in sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 

2013 in 2014 (Vlada Republike Slovenije št. 83100-1/2013/3 z dne 24. 1. 2013 in 

št. 83100-2/2013/3 z dne 21. 11. 2013), Strategije sodelovanja Republike Slovenije v 

mednarodnih operacijah in misijah (Vlada Republike Slovenije št. 87100-16/2009/7 z dne 

22. 11. 2009) in Deklaracije o aktivni vlogi Slovenije pri oblikovanju nove svetovne politike do 

podnebnih sprememb (Uradni list RS, št. 95/09), ter Resolucije o mednarodnem razvojnem 

sodelovanju Republike Slovenije za obdobje do leta 2015 (Uradni list RS, št. 73/08) in 

Deklaracije o Zahodnem Balkanu (Uradni list RS, št. 58/10). V načrtu so na normativnem 

področju upoštevane samo tiste naloge, ki niso zajete že v programu normativnega dela Vlade 

Republike Slovenije v letu 2014. 

Delovanje ministrstev in vladnih služb na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami 

bo v letu 2014 usmerjeno k uresničevanju temeljnih ciljev določenih z nacionalnim programom, 

to je izboljšanje preventivnih aktivnosti na različnih področjih, povečevanje zmogljivosti 

opazovalnih omrežij, izboljšanje opremljenosti, učinkovitosti, racionalnosti in odzivnosti ob 

nesrečah zlasti tistih, ki jih povzročajo vremenske ujme. 

Vsi nosilci nalog in odgovornosti na vseh področjih varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami 

na državni, regijski ali lokalni ravni morajo v razmerah zaostrenih gospodarskih in drugih razmer 

v letu 2014 pri uresničevanju temeljnih ciljev in nalog iz nacionalnega programa varstva pred 

naravnimi in drugimi nesrečami zagotoviti predvsem, da se ne zmanjša dosežena raven 

pripravljenosti za odzivanje ter izvajanje zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih 

nesrečah ter pri odpravi posledic nesreč. 



2. NALOGE PO POSAMEZNIH PODROČJIH

PROGRAMI PREVENTIVE

1. Nadaljeval se bo projekt BOBER predvsem z razvojem merilne mreže, s poudarki na 

postavitvi novih samodejnih meteoroloških postaj na predvidenih lokacijah in 

dokončanju del pri postavitvi novega meteorološkega radarja v zahodnem delu države 

na Pasji ravni nad Črnim vrhom pri Polhovem Gradcu. 

Nosilec: Agencija Republike Slovenije za okolje, celo leto.

2. Z delom bo nadaljevala delovna skupina Uprave Republike Slovenije za zaščito in 

reševanje ter Agencije Republike Slovenije za okolje na področju operativnega 

obveščanja in opozarjanja v okviru internega projekta z delovnim imenom 

HidroMeteoPozor ter vzpostavitvijo dogovorjenega načina operativnega prenosa 

hidroloških in meteoroloških opozoril z Agencije Republike Slovenije za okolje na Center 

za obveščanje Republike Slovenije ter vključevanje obvestil v redne in izredne biltene 

ter posredovanje opozoril do lokalne ravni. 

Nosilca: Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje in Agencija Republike 

Slovenije za okolje, celo leto.

3.         Nadgrajeval se bo nov meteorološki del opozorilnega sistem Agencije Republike 

Slovenije za okolje, ki vključuje algoritme za poenoten način predstavitve stopenj 

ogroženosti ob nevarnih vremenskih pojavih ter njihovo vizualizacijo z opozorilnimi 

barvami na spletnem portalu www.meteo.si/pozor.

Nosilec: Agencija Republike Slovenije za okolje, Urad za meteorologijo, celo leto.

4. Oddelek za agrometeorologijo bo v vegetacijski sezoni pripravljal agrometeorološki 

vodni bilten in ga posredoval tudi Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje, ki 

ga bo posredovala uporabnikom.

Nosilec: Agencija Republike Slovenije za okolje, Urad za meteorologijo, drugo in tretje 

trimesečje.

5. Sektor za kakovost zraka Urada za meteorologijo bo nadaljeval z napovedmi ozona in 

izdajal opozorila ob preseženih koncentracijah žveplovega dioksida, dušikovih oksidov, 

ozona in verjetnostih za PM10. 

Nosilec: Agencija Republike Slovenije za okolje, Urad za meteorologijo, celo leto.

6. Nadaljevala se bo nadgradnja in širitev operativne uporabe hidrološkega 

prognostičnega sistema Sava – Soča za neprekinjeno napovedovanje pretokov 

vodotokov. Postopno se bo operativno uvajal nadgrajen prognostični sistem Sava – 

Soča 2. V primeru visokih voda in ekstremnih vremenskih pojavov ter v drugih primerih 

ogroženosti, bosta Agencija Republike Slovenije za okolje in Uprava Republike 

Slovenije za zaščito in reševanje na skupnih tiskovnih konferencah opozarjali na 

grozeče nevarnosti (v primerih, ko bo razglašena najvišja stopnja ogroženosti pred 

poplavami). 

Nosilec: Agencija Republike Slovenije za okolje, celo leto.
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Oddelek za hidrološke prognoze Agencije Republike Slovenije za okolje bo nadaljeval z 7.

izpopolnjevanjem sistema opozarjanja pred poplavami z barvnimi kodami – Hidrološko 

opozorilo, prej HIDROALARM. Pri izpopolnjevanju in harmonizaciji opozorilnih vrednosti 

pretokov in vodostajev bo sodeloval z Upravo Republike Slovenije za zaščito in 

reševanje.

       Nosilca: Agencija Republike Slovenije za okolje, Urad za hidrologijo in stanje okolja in 

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, celo leto.

Izvajanje hidrološkega monitoringa na vodotokih in slovenskem morju. Nadgradnja in 8.

uporaba obstoječih hidroloških postaj in novih mareografskih boj s prenosom podatkov 

v realnem času in implementacija postavitve opazovalnega sistema za spremljanje 

površinskih morskih tokov slovenskem morju in v Tržaškem zalivu s sistemom HF 

anten. Uvajanje novih operativnih produktov za numerično napovedovanje dinamike in 

lastnosti morja v severnem Jadranu in slovenskem morju.

            Nosilca: Agencija Republike Slovenije za okolje, Urad za hidrologijo in stanje okolja in 

Nacionalni inštitut za biologijo, celo leto. 

Nadaljevanje akcije ozaveščanja pred visokimi vodami: »Moč voda«. Postavitev obeležij 9.

visokih voda v povezavi z lokalnimi skupnostmi zlasti na območjih kraških poplav.

            Nosilci: Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje in Agencija Republike 

Slovenije za okolje, Urad za hidrologijo in stanje okolja in lokalne skupnosti, celo leto.

Izvajanje seizmološkega monitoringa na območju celotne države s pomočjo državne 10.

mreže potresnih opazovalnic, v urbanih okoljih in na pomembnih objektih. V letu 2014 je 

predvidena posodobitev šestih potresnih opazovalnic z zamenjavo digitalizatorjev s 

ciljem povečati kvaliteto zapisov in zanesljivost delovanja. O močnejših potresih se bo 

redno obveščalo pristojne službe za zaščito in reševanje ter javnost. Po vsakem 

močnejšem potresu ali povečani potresni dejavnosti se bo v sodelovanju z Upravo 

Republike Slovenije za zaščito in reševanje postavilo začasne potresne opazovalnice s 

ciljem boljšega opredeljevanja potresnih parametrov. S pomočjo klasičnih in spletnih 

vprašalnikov bomo zbirali podatke o učinkih potresov, ki so potrebni za opredelitev 

intenzitete potresa po Evropski potresni lestvici.

Nosilec: Agencija Republike Slovenije za okolje, Urad za seizmologijo in geologijo, celo 

leto.

Zagotavljanje izvedbe protipožarnih ukrepov v gozdovih in preprečevalno zatiralnih del v 11.

okviru razpoložljivih proračunskih sredstev za ta namen v letu 2014. Gradnja in 

vzdrževanje protipožarnih presek se načrtno izvaja na območjih gozdov z zelo veliko in 

veliko stopnjo požarne ogroženosti za preprečevanje nastanka požarov v naravnem 

okolju oziroma za učinkovitejše gašenje. 

Nosilec: Zavod za gozdove Slovenije, celo leto.

Nadaljevalo se bo delo pri obnovi načrtov varstva gozdov pred požarom na območjih 12.

samoupravnih lokalnih skupnosti.

Nosilec: Zavod za gozdove Slovenije, celo leto.
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13. V okviru Zavoda za gozdove Slovenije bo v gozdovih z zelo veliko in veliko stopnjo 

požarne ogroženosti delovala dežurna služba na območju Gozdnogospodarskih 

območij Sežana, Tolmin in Postojna. Dežurna služba bo v pripravljenosti v juliju in 

avgustu, ter ob razglasitvi požarne ogroženosti. Naloga dežurne službe bo pomoč

gasilcem pri gašenju požarov v naravnem okolju in evidentiranje gozdnih požarov ter 

sodelovanje pri opazovanju in obveščanju o nevarnosti gozdnih požarov.

Nosilec: Zavod za gozdove Slovenije, celo leto.

14. Določena bodo geografska območja, kjer gašenje zaradi posebnih značilnosti terena in 

stanja narave v primeru požara ne bi bilo mogoče. Izdelani bodo postopki za odločanje 

v takih primerih.

Nosilec: Gasilska zveza Slovenije v sodelovanju z Upravo Republike Slovenije za 

zaščito in reševanje, Zavodom za gozdove Slovenije in Ministrstvom za kmetijstvo in 

okolje, celo leto.

Izvajali se bodo posebni nadzori nad gozdnim drevjem za odkrivanje novih in nevarnih 15.

škodljivih organizmov, v skladu s predpisi, ki urejajo zdravstveno varstvo rastlin. V letu 

2014 bomo nadaljevali posebne nadzore nad naslednjimi organizmi: kitajski in azijski 

kozliček (Anoplophora chinensis in Anoplophora glabripennis), fitoftorna sušica vej 

(Phytophthora ramorum), borova ogorčica (Bursaphelenchus xylophilus), borov smolasti 

rak (Fusarium circinatum).

Nosilec: Javna gozdarska služba (Zavod za gozdove Slovenije, Gozdarski inštitut 

Slovenije, Gozdarska inšpekcija), celo leto.

Posebna pozornost bo namenjena urejanju postopkov reševanja iz žičniških naprav 16.

med upravljavci smučišč, Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje in društvi 

Gorske reševalne zveze.

Nosilec: Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje v sodelovanju v 

sodelovanju z Gorsko reševalno zvezo Slovenije in upravljavci smučišč, celo leto.

Na podlagi izkušenj iz ujme ob žledenju bo opravljena analiza delovanja MNZ z organi v 17.

sestavi v primeru daljšega izpada električne energije in telekomunikacijskega omrežja. 

Pripravljen bo načrt potrebnih investicij za čim bolj učinkovito delovanje v takšnih 

pogojih.

Nosilec: Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, celo leto.

18. V mesecu varstva pred požarom bodo potekale aktivnosti na temo »Požarna varnost in 

osebe s posebnimi potrebami«. 

Nosilec: Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje v sodelovanju z Gasilsko 

zvezo Slovenije, Slovenskim združenjem za požarno varstvo, celo leto.

19. Na področju varstva pred požarom in varstva pred utopitvami se bo v okviru upravnih 

postopkov izvajalo aktivnosti v zvezi z Direktivo o storitvah na notranjem trgu in 

Direktivo o reguliranih dejavnostih in poklicih.
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Nosilec: Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, celo leto. 

20. Na področju varstva pred požarom in varstva pred utopitvami se bo nadaljevalo 

aktivnosti v okviru projekta Odprava administrativnih bremen – minus 25 %

Nosilec: Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, celo leto.

21.       Na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred 

požarom in varstvom pred utopitvami, se bo izvajalo neobvezne oblike usposabljanja za 

prebivalce, mladino in otroke z namenom vzpodbujanja osebne in vzajemne zaščite, 

posredovanja aktualnih opozoril in napotkov prebivalcem, sodelovanja z mediji, priprave 

različnih aktivnosti. Pripravljena bodo različna gradiva z napotki o ustreznem ukrepanju 

ob naravnih in drugih nesrečah za prebivalce.

Nosilec: Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, celo leto.

22. Zagotovljeno bo spremljanje razmer v povezavi s požari v naravi z vidika požarne 

ogroženosti naravnega okolja ter sodelovanje pri pripravi razglasov požarne 

ogroženosti.

Nosilec: Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje v sodelovanju z Agencijo 

Republike Slovenije za okolje in Zavodom za gozdove Slovenije, celo leto.

23.  Na normativnem področju bodo spremenjene zahteve za vzdrževanje gasilnih aparatov. 

    Nosilec: Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, tretje trimesečje.  

24. Informacijsko bo podprt proces izdajanja pooblastil na področju zaklonišč, varstva pred 

utopitvami, izdaje knjižic za reševalce iz vode in oseb, usposobljenih za reševanje iz 

vode.

   Nosilec: Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, celo leto.

25. Nadaljevalo se bo s prizadevanji za urejanje statusa prostovoljnih reševalcev v skladu z 

določili, ki so opredeljena v resoluciji o nacionalnem programu. 

Nosilec: Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje v sodelovanju z drugimi 

ministrstvi in reševalnimi službami, celo leto.

26. Načrtno se bo izvajalo vključevanje in usposabljanje predšolske in šolske mladine v 

gasilske dejavnosti (krožki Društvo mladi gasilec, gasilski kvizi, tekmovanja v 

orientaciji).

Nosilec Gasilska zveza Slovenije, celo leto.

27.       Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami bo pri 

opravljanju nadzorov v letu 2014 posebno pozornost posvetil naslednjim nalogam: 

A. Na področju varstva pred požarom

–       pri nadzoru objektov in podjetij bo dan večji poudarek izpolnjevanju zahtev 

vezanih na spremenjeni predpis, ki ureja pooblastila na področju varstva pred 

požarom ter usposabljanje,
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nadaljevali se bodo pregledi celotnega področja varstva pred požarom v objektih, –

ki so v javnem interesu in niso bili pregledani v zadnjih treh letih, ter pri ostalih 

objektih, ki niso bili pregledani pet ali več let, ob tem se bo po potrebi opravil tudi 

nadzor v zvezi z dodatno namestitvijo fotovoltaike, 

nadaljevali se bodo usmerjeni nadzori v nakupovalnih centrih v času velikonočnih –

in novoletnih praznikov,

pri organizacijah, ki so si pridobili na področju varstva pred požarom pooblastilo –

URSZR za izdelavo PR, PN, NE, izvajanja usposabljanj in drugih ukrepov varstva 

pred požarom, za izvajanje požarnega varovanja ter za vzdrževanje gasilnikov bo 

opravil nadzor izpolnjevanja pogojev za pridobitev pooblastila ter nadzor nad sivo 

ekonomijo ter delom na črno, 

izvajale se bodo skupne akcije nadzora z drugimi inšpekcijskimi službami na –

področju gostinskih in zabaviščnih objektov, fotovoltaike, pirotehnike ter gradbišč;

Na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami:B.

nadaljevali se bodo nadzori sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami–

na področju organiziranja, opremljanja in usposabljanja sil ZRP ter načrtov ZR 

(potres) v občinah in v podjetjih, predvsem v tistih, ki so viri večjega tveganja ali 

so v javnem interesu (izobraževalni objekti), 

– nadaljevali se bodo nadzori enot in sil ZPR, ki jih organizira država (tudi enote 

NUS),

na področju zaklonišč se bo nadzirala gradnja novih objektov in upoštevanja –

zahteve za izgradnjo zaklonišča ter izvajal nadzor javnih zaklonišč v mestnih 

občinah;

Na področju varstva pred utopitvami:C.

nadaljevali se bodo redni letni ter izredni nadzori kopališč glede izpolnjevanja –

zahtev glede varnosti kopališč in ustreznih oseb,

nadaljeval se bo nadzor izvajalcev raftov, kajakaštva, soteskanja in drugih–

pridobitnih dejavnosti na vodi ter izposojevalcev plovil,

– nadzori se bodo opravljali tudi na javnih prireditvah ob, v in na vodi;

 Na področju gasilstva:D.

nadaljevalo se bo z nadzori zdravniških pregledov gasilcev,–

nadaljevalo se bo z nadzori izpolnjevanja zahtev osebne varovalne opreme, ki jo –

nosijo gasilci, predvsem v PGE in ostalih enotah GEŠP, ki je tudi skupna akcija z 

drugimi inšpekcijskimi službami.

Nosilec: Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, celo 

leto.

Policija bo v primeru razglašene velike ali zelo velike požarne ogroženosti iz 9. člena 28.

Uredbe o varstvu pred požari v naravnem okolju izvajala poostren nadzor. Prav tako bo 

sodelovala pri projektu Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje ob izvedbi 

osrednje teme v mesecu požarne varnosti. 

Nosilec: Ministrstvo za notranje zadeve, Policija v sodelovanju z Inšpektoratom 

Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, celo leto.

Policija bo pozornost posvečala varstvu pred utopitvami z medijskim opozarjanjem in 29.

osveščanjem občanov na nevarnosti.

Nosilec Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, celo leto.
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Policija bo delovala tudi na smučiščih, kjer bo poleg preventivnih nalog za zagotavljanje 30.

varnosti izvajala tudi represivne ukrepe. 

Nosilec: Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, celo leto.

Proučene bodo normativne, organizacijske in vsebinske možnosti ter izvedene priprave 31.

za ustanovitev enotne platforme za naravne in druge nesreče na ravni države z 

namenom, da se najkasneje v prvi polovici leta platforma ustanovi kot enotna in skupna 

oblika za celovito in strokovno usmerjanje preventivnih in drugih priprav na področju 

varstva pred naravnim in drugimi nesrečami.

Nosilec: Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje v sodelovanju z drugimi 

ministrstvi in vladnimi službami, prva polovica leta. 

Izdelani bodo intervencijski prehodi pred predori Trojane, Podmilj in Golovec.32.

Nosilec: DARS, celo leto.

Usklajena bo oprema predorov Jasovnik, Ločica, Trojane, Podmilj, Dekani, Kastelec in 33.

Golovec, vključno z izgradnjo hidrantnih sistemov za predora Golovec in Ločica.

Nosilec:DARS, celo leto.

Izvedena bo sanacija prezračevanja v predoru Karavanke (dokončanje v letu 2015)34.

Nosilec: DARS, celo leto.

Potekala bo validacija in vzdrževanje modela MASPREM ter njegova izpopolnitev.35.

Nosilec: Geodetski zavod Republike Slovenije, celo leto.

Terensko se bo preverjalo podatke o napovedanih in dejansko sproženih zemeljskih 36.

plazovih po Sloveniji.

Nosilec: Geodetski zavod Republike Slovenije, celo leto.

Izdelana bo mobilna aplikacija za obveščanje širše javnosti, ki se nahaja na območju 37.

povečane nevarnosti pojavljanja zemeljskih plazov.

Nosilec: Geodetski zavod Republike Slovenije, celo leto.

INFORMACIJSKI SISTEM IN TELEKOMUNIKACIJE

 V prenovljenem sistemu osebnega klica na višinskih točkah bo v letu 2014 pokritost z 1.

radijskim signalom s prerazporeditvijo nekaterih digipiterjev dodatno izboljšana.

Nosilec: Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, celo leto. 

Na podlagi Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami bi morali v letu 2011 2.

postopoma prenoviti in prevzeti v državno pristojnost sistem javnega alarmiranja na 

lokalnem nivoju. Zaradi gospodarske in finančne krize je bilo do aprila 2014 nabavljenih 

in montiranih 805 siren. V letu 2014 bo narejena novelacija investicijske dokumentacije, 

7



poleg tega se bo preverilo možnost sklenitve javno zasebnega partnerstva na tem 

področju.

Nosilec: Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, celo leto.

V centrih za obveščanje se bo kljub podaljšanju roka za začetek uporabe e-klica iz 2015 3.

na 2017, poskušalo preiti v redno uporabo storitve e-klic s postopnim priklopom 

različnih operaterjev mobilne telefonije na naš sistem. 

Nosilec Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, celo leto. 

Sistem 3D-GIS bo v nadgrajen z novimi podatki iz podatkovnih baz GURS, izboljšano 4.

se bo prostorsko atributno iskanje, pripravljen bo občinski modul atributnih in vektorskih 

podatkov za SPIN, in izboljšan bo način prikaza in filtriranja podatkov.

Nosilec Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, celo leto

V Izobraževalnem centru na Igu bo postavljen redundantni strežniški sistem, ki bo 5.

zagotavljal delovanje nujnih računalniških storitev sistema Varstva pred naravnimi in 

drugimi nesrečami tudi ob izpadu primarne lokacije.

Nosilec: Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, oktober 2014

S podatki o številu vzpostavljenih radijskih komunikacij bo nadgrajena aplikacija 6.

StatKlic. Sistem bo tako omogočal celovit pregled nad komunikacijami v centrih za 

obveščanje.

Nosilec: Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, oktober 2014

Sistem SPIN bo nadgrajen z mikrolokacijami tako, da bo ob zagotovitvi službe za 7.

podporo omogočal boljši pregled nad stanjem in aktiviranimi enotami v času večjih 

nesreč.

Nosilec: Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, oktober 2014

V letu 2014 se bo sistem PLK razširilo, operaterjem v centru omogočilo boljši pregled 8.

nad nujnimi klici na številko 112 ter vzpostavilo prenos podatkov mikrolokacij intervencij 

na SPIN.

Nosilec: Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, oktober 2014

Dopolnjena bo strategija razvoja informacijsko komunikacijskega sistema (IKS) zaščite 9.

in reševanja.

Nosilec: Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, prva polovica leta 2014.

Izvedli se bodo postopki poenotenja navigacijskih sistemov pri izvajanju iskalnih10.

intervencij.

Nosilec: Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, celo leto. 
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 Zaključena bo nadgradnja gasilskega informacijskega sistema Vulkana za uporabo 11.

sistema na velikih intervencijah ter za načrtovanje pomoči na velikih intervencijah v 

primerih, ko se ta načrtuje izven lokalne skupnosti, v kateri je nesreča.

Nosilec: Gasilska zveza Slovenije, celo leto.

NAČRTI ZAŠČITE IN REŠEVANJA

Nadaljevale se bodo aktivnosti povezane z načrtovanjem s poudarkom na 1.

dopolnjevanju načrtov posameznih nosilcev načrtovanja.

Nosilec: Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, v sodelovanju z 

ministrstvi, celo leto. 

Pripravljena bodo normativna izhodišča za izdelavo ocen tveganj za nesreče.2.

            Nosilec: Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, celo leto.

3.         Izvajale se bodo aktivnosti povezane z izdelavo ocen tveganj za posamezne nesreče. 

            Nosilci: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, 

Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za notranje zadeve, v sodelovanju z ostalimi 

ministrstvi, celo leto.

4. Izvedena bo ponovna predhodna razdelitev tablet kalijevega jodida na območju 

takojšnjih zaščitnih ukrepov v Posavju v skladu s Pravilnikom o uporabi tablet kalijevega 

jodida.

Nosilec: Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje v sodelovanju z Upravo 

Republike Slovenije za jedrsko varnost, Ministrstvom za zdravje, NEK in občinami v RS, 

drugo trimesečje.

Spremenjen in dopolnjen bo državni načrt zaščite in reševanja ob množičnem pojavu 5.

nalezljivih bolezni pri ljudeh. 

Nosilec: Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje v sodelovanju z 

Ministrstvom za zdravje in ostalimi pristojnimi ministrstvi in vladnimi službami, tretje 

trimesečje.

Nadaljevala se bo izdelava posebnih prilog in dodatkov k državnemu načrtu zaščite in 6.

reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči. Koordinirana bo izdelava načrta evakuacije iz 

Posavja in načrtov sprejema evakuiranih iz Posavja.

Nosilec: Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje v sodelovanju z pristojnimi 

občinami, celo leto.

7. Spremenjena in dopolnjena bo Državna ocena ogroženosti ob železniški nesreči.

            Nosilec: Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, tretje trimesečje.
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 8. Potekale bodo aktivnosti v zvezi s spremembami in dopolnitvami Državne ocene

ogroženosti ob poplavah in dopolnjen bo Državni načrt zaščite in reševanja ob 

poplavah.

            Nosilec: Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, tretje trimesečje.

9. Izvajale se bodo aktivnosti v zvezi s uporabo aplikacije NZIR na vseh nivojih 

načrtovanja, pri čemer bodo potekale aktivnosti k celovitemu pristopu izdelave s 

poudarkom na skupnih prilogah in dodatkih na posameznih ravneh načrtovanja in 

aktivnosti, vezane na izdelavo načrtov dejavnosti.

Nosilec: Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje v sodelovanju z občinami 

in pristojnimi ministrstvi, celo leto.

10. Opravljena bo celovita prenova in ažuriranje že izdelanih načrtov dejavnosti MNZ ob 

naravnih in drugih nesrečah ter izdelani novi načrti v skladu s sklepi Vlade Republike 

Slovenije.

Nosilec: Ministrstvo za notranje zadeve, celo leto.

11. Potekale bodo aktivnosti v zvezi s spremembami in dopolnitvami Smernic za delovanje 

sistema nujne medicinske pomoči ob množičnih nesrečah.

Nosilec: Ministrstvo za zdravje, celo leto.

12. Poenostavljen bo celotni sistem aktiviranja in načrtovanja uporabe Slovenske vojske za 

izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči ob različnih nesrečah.

Nosilec: Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje v sodelovanju s SV, drugo 

polletje.

13. Posodobljeni bodo načrti dejavnosti Ministrstva za zunanje zadeve, ki predstavljajo 

dodatek državnim načrtom zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah. 

Nosilec: Ministrstvo za zunanje zadeve v sodelovanju z Upravo Republike Slovenije za 

zaščito in reševanje, celo leto

SILE IN SREDSTVA ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN POMOČ

Za podporo delovanju službe nujne medicinske pomoči ob naravnih in drugih nesrečah 1.

z večjim številom poškodovanih, se bo nadaljevalo z opremljanjem in uvajanjem prikolic 

za množične nesreče v operativno uporabo. S tem bomo postopoma povečevali 

pripravljenost na nesreče z večjim številom poškodovanih, predvidoma v osmih regijah 

ob avtocestnem križu. 

Nosilca: Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje v sodelovanju z 

Ministrstvom za zdravje, tretje trimesečje.

Nadaljevalo se bo z vzpostavljanjem modela psihološke pomoči za reševalce in 2.

uveljavljanjem organizacijskih, kadrovskih, tehničnih in drugih rešitev za ogrožene za 

različne ciljne skupine. Izdelane bodo smernice za psihosocialno pomoč med oziroma 

po naravnih in drugih nesrečah.
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Nosilci: Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Ministrstvo za zdravje, , 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter druge službe s 

področja psihologije, socialnega dela, zdravstva, celo leto. 

Nadaljevalo se bo s popolnjevanjem državne enote za hitre reševalne intervencije. Za 3.

zagotavljanje višje stopnje pripravljenosti in odzivnosti tehnično reševalnega dela enote 

za sodelovanje v mednarodnih humanitarnih in reševalnih akcijah(MUSAR). 

Nosilec: Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, celo leto.

V okviru strokovnih skupin se bo nadaljevalo z iskanjem organizacijskih, tehničnih in 4.

drugih rešitev za večjo usklajenost in učinkovitost pri izvajanju operativnih gasilskih 

nalog, ki jih opravljajo gasilske enote širšega pomena, s poudarkom na tehničnem 

reševanju.

Nosilci: Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje v sodelovanju z Gasilsko 

zvezo Slovenije in Združenjem slovenskih poklicnih gasilcev, celo leto.

Za izvajanje helikopterske nujne medicinske pomoči in prevoz obolelih ali poškodovanih 5.

bodo prevzeta in uvedena v operativno uporabo posebna nosila za uporabo v 

helikopterjih SV Bell 412.

            Nosilec: Slovenska vojska v sodelovanju z Upravo Republike Slovenije za zaščito in 

reševanje, drugo trimesečje.

Izvedena bo umestitev in aktivacija helikopterja AS532AL COUGAR MEDEVAC tudi za 6.

potrebe izvajanja medbolnišničnih prevozov bolnikov s helikopterjem.

            Nosilec: Slovenska vojska, tretje trimesečje.

Nadaljevala se bodo usposabljanja častnikov za povezavo SV za delo v štabih Civilne 7.

zaščite na vseh ravneh in v sodelovanju z URSZR.

Nosilec: Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje v sodelovanju s Slovensko 

vojsko, celo leto.

Sodelovanje predstavnikov MNZ in Policije v štabih Civilne zaščite na vseh ravneh. 8.

Skrb za redno imenovanje in usposabljanje policistov za delo v štabih za CZ na ravni 

države, regij in občin. Ob tem bo poudarek na sodelovanju predstavnikov MNZ in 

Policije v različnih oblikah usposabljanj za delo ob naravnih in drugih nesrečah.

            Nosilec: Ministrstvo za notranje zadeve v sodelovanju z Upravo Republike Slovenije za 

zaščito in reševanje, celo leto.

V medsebojnem sodelovanju ministrstev, pristojnih za varstvo morja, pomorski promet 9.

ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami se bo začel nov postopek za nakup 

namenskega plovila za posredovanje ob nenadnem onesnaženju morja. Pripravile se 

bodo tudi rešitve glede delovanja službe za varstvo morja s ciljem, da se združi z 

Upravo Republike Slovenije za pomorstvo. Nadaljevalo se bo tudi z drugimi aktivnostmi 

v okviru programa Morje. 
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Nosilci: Uprava Republike Slovenije za pomorstvo, Agencija Republike Slovenije za 

okolje v sodelovanju z Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje ter drugimi 

izvajalci, celo leto.

Nadaljevale se bodo aktivnosti za pripravo celostne podobe delovne gasilske obleke, ki 10.

bo primerna za vsakodnevne naloge gasilcev in za delo na intervencijah v primeru 

reševanja ob naravnih in drugih nesrečah (poplave, plazovi, toča...), ko klasična 

zaščitna obleka za gašenje požarov ni več primerna.

Nosilci: Gasilska zveza Slovenije v sodelovanju z Združenjem slovenskih poklicnih 

gasilcev ter Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje, celo leto.

Nadaljevalo se bo s prizadevanji in oblikovanjem predlogov za urejanje statusa 11.

prostovoljnih reševalcev (gasilcev) v skladu z določili, ki so opredeljena v Resoluciji o 

nacionalnem programu in usklajevanje le teh s pristojnimi organi.

Nosilci: Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje v sodelovanju z Gasilsko 

zvezo Slovenije in Združenjem slovenskih poklicnih gasilcev, celo leto.

12. Nadaljevalo se bo s pripravo predloga tipizirane opreme za reševanje na vodi (čolni, 

reševalni jopiči in drugo) za različne reševalne službe. Proučene bodo tudi možnosti za 

skupno nabavo zaščitne in reševalne opreme za delovanje v razmerah radiološke, 

kemične in biološke kontaminacije.

Nosilci: Gasilska zveza Slovenije, Združenje slovenskih poklicnih gasilcev in Uprava 

Republike Slovenije za zaščito in reševanje, celo leto.

13.       S helikopterskimi zmogljivostmi policije se bo izvajalo nujno medicinsko pomoč in 

helikopterske prevoze obolelih do zdravstvenih organizacij oziroma med zdravstvenimi 

ustanovami.

Nosilec: Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, celo leto.

Nadaljevalo se bo sodelovanje pri reševanju v gorah in v zahtevnih terenskih razmerah 14.

s helikopterskimi zmogljivostmi in enotami policije za delo v posebnih pogojih.

Nosilec: Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, celo leto.

15. Nadaljevalo se bo organiziranje, opremljanje in usposabljanje ekip prve pomoči v okviru 

Rdečega križa Slovenije do skupnega števila 95. Izveden bo program dopolnilnega 

usposabljanja vodij ekip prve pomoči ter uveljavljena uporaba teh ekip na lokalni 

oziroma regijski ravni ob različnih vrstah večjih nesreč oziroma množičnih (javnih) 

dogodkov.

Nosilci: Rdeči križ Slovenije, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, in 

drugi, celo leto.

16. Nadaljevalo se bo izvajanje programa »Kras« za izboljšanje varstva pred požari v 

naravnem okolju, ki zajema 21 občin na zahodnem delu države. Izveden bo razpis za 

sofinanciranje namenskega nakupa tipiziranih vozil in opreme za gašenje požarov v 

naravi. 
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Nosilci: Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Gasilska zveza Slovenije, 

Zavod za gozdove Slovenije in drugi, celo leto.

 17. Pripravljen in izveden bo letni načrt nabave sredstev za osebno in kolektivno zaščito v 

okviru državnih blagovnih rezerv, dopolnjen bo srednjeročni program oblikovanja 

državnih rezerv sredstev in opreme za primer naravnih in drugih nesreč, ter program 

opremljanja državnih enot za zaščito, reševanje in pomoč, glede na nove, bistveno 

omejene, proračunske možnosti v naslednjih letih. Nadaljevala se bo posodobitev 

skladiščnih oziroma logističnih zmogljivosti v pristojnosti države. 

Nosilca: Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Zavod Republike Slovenije 

za blagovne rezerve, celo leto.

18. Nadaljevale se bodo priprave za izdelavo programov opremljanja gasilskih enot po letu 

2014 ter določitev rešitev za zagotovitev načrtnega posodabljanja gasilske zaščitne in 

reševalne opreme ter izenačevanje opremljenosti gasilskih enot med občinami glede na 

različne zmožnosti občin. Na tej podlagi bodo določene in uveljavljene usmeritve ter 

rešitve za prihodnje srednjeročno obdobje po letu 2014 do 2020. 

    

Nosilec: Gasilska zveza Slovenije, celo leto. 

19.  Izdelana bodo merila oziroma kriteriji za sofinanciranje nabave težke gasilske tehnike 

(gasilske lestve, lifti…) iz sredstev požarne takse. Izveden bo razpis za sofinanciranje 

namenskega nakupa težke gasilske tehnike.

Nosilec: Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje v sodelovanju z Gasilsko 

zvezo Slovenije, celo leto. 

20.  Nadaljevalo se bo z uveljavljanjem koncepta zaščite in reševanja v primeru nesreče v 

cestnih in avtocestnih predorih in sicer v smislu sodelovanja »portalnih« in "predorskih" 

gasilcev pri ukrepanju ob nesrečah. Zagotovljena bo dodatna osebna in skupinska 

oprema za pripadnike navedenih enot ter pripadajoče predorske opreme. Za izbrane 

gasilske enote bodo organizirana dodatna funkcionalna usposabljanja.

Nosilci: Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Direkcija Republike 

Slovenije za ceste, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d., ter pristojne 

gasilske enote in druge reševalne službe, celo leto.

21.       Nadaljevalo se bo z zagotavljanjem najnujnejše opreme za dekontaminacijo (mobilna 

dekontaminacijska postaja) poškodovanih v nesrečah na štirih lokacijah (Maribor, Kranj, 

Koper in Novo mesto) ter dopolnjevanjem zaščitne in reševalne opreme za reševanje v 

RKB razmerah. Gasilskim enotam širšega pomena in regijskim enotah za RKB 

izvidovanje bodo razdeljena sredstva za ugotavljanje radiološke kontaminacije . Izdelan 

bo nov koncept ukrepanja ob RKB nesrečah v Sloveniji. 

Nosilec: Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje v sodelovanju s pristojnimi 

gasilskimi enotami.

22. Nadaljevalo se bo s sofinanciranjem društev in drugih nevladnih organizacij, javnih 

služb ter gospodarskih družb, zavodov in drugih organizacij za izvajanje nalog zaščite, 

reševanja in pomoči. Sofinanciranje dejavnosti za potrebe zaščite, reševanja in pomoči 

se bo okrepilo na področju zagotavljanja mobilnih zvez za državne enote. 
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Nosilec: Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje v sodelovanju z društvi in 

drugimi nevladnimi organizacijami, javnimi službami za zaščito, reševanje in pomoč ter 

gospodarskimi družbami, zavodi in drugimi organizacijami.

23. Nadaljevalo se bo z aktivnostmi za ureditev državnega in regijskih skladišč reševalnih 

centrov (zagotovitev primerne lokacije in pogojev za skladiščenje opreme) Jamarsko 

reševalne službe.

Nosilca: Jamarsko reševalna služba in Uprava Republike Slovenije za zaščito in 

reševanje, celo leto. 

24. Izvedena bo zamenjava iztrošenih intervencijskih vozil društev Gorske reševalne zveze.

Nosilec: Gorska reševalna zveza Slovenije v sodelovanju z Upravo Republike Slovenije

za zaščito in reševanje, celo leto. 

25.  Zamenjano bo iztrošeno namensko vozilo za premično skladišče in eno terensko vozilo 

oziroma vozila za prevoz reševalcev.

Nosilca: Jamarsko reševalna služba in Uprava Republike Slovenije za zaščito in 

reševanje, celo leto. 

26.  Zagotovljeno bo delovanje enote RKS v okviru mobilnega stacionarija (nacionalni nivo) 

in enote RKS v okviru ICZR - Enota Logatec (lokalni nivo).

Nosilec Rdeči križ Slovenije, celo leto. 

27. Za potrebe ukrepanja ob nesrečah z večjih številom poškodovanih, se bo v skladu z 

uvajanjem prikolic za množične nesreče v operativno uporabo, nadaljevalo opremljanje 

prikolic z zdravili, medicinskim materialom in medicinsko opremo. 

      

      Nosilec: Ministrstvo za zdravje v sodelovanju z zdravstvenimi zavodi, celo leto.

IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE

Nadaljevalo se bo s pripravo novih programov usposabljanj s področja zaščite in 1.

reševanja, na podlagi predhodnih evalvacij že obstoječih programov in celovite analize 

potreb po znanjih in veščinah ter pristojnostih na področju delovanja zaščite in 

reševanja. To so program dopolnilnega usposabljanja za inštruktorje, program 

dopolnilnega usposabljanja za uporabo zrakoplovov pri opravljanju nalog ZRP/moduli A, 

A1 in C1, program usposabljanja za inštruktorje potapljanja, ki usposabljajo potapljače 

za tehnično potapljanje, program za vodenje intervencij na različnih nivojih, program 

uvajalnega usposabljanja pripadnikov enot CZ, program dopolnilnega usposabljanja 

poverjenikov za CZ, program internega usposabljanja za prevoz nevarnih snovi razreda 

1, program dopolnilnega usposabljanja za pripravo in izvedbo vaj na področju ZRP. 

Pripravljena bosta nova programa usposabljanja s področja zaščite in reševanja, na 

podlagi predhodnih evalvacij že obstoječih programov in celovite analize potreb po 

znanjih in veščinah oziroma kompetencah na področju delovanja zaščite in reševanja. 

Ta programa sta program usposabljanja gasilskih enot za reševanje ob nesrečah v 

železniških predorih in program dopolnilnega usposabljanja za poverjenike CZ.

Nosilec: Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, celo leto.
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Nadaljevalo se bo s prenovo obstoječih programov usposabljanj glede na spremembe 2.

na področju organiziranja in opremljanja sil za zaščito, reševanje in pomoč ter v skladu 

z metodologijo priprave izobraževalnih programov za zaščito, reševanje in pomoč. To 

so program dopolnilnega usposabljanja za varstvo pred NUS, program usposabljanja za 

reševalce iz vode A, B, C in D, program usposabljanja članov komisij za ocenjevanje 

škode ob naravnih in drugih nesrečah /kmetijska zemljišča in stvari, programe 

uvajalnega, temeljnega in dopolnilnega usposabljanja članov komisij za popis ter oceno 

poškodovanosti objektov ob naravnih in drugih nesrečah, program dopolnilnega 

usposabljanja pripadnikov SV iz vsebin zaščite, reševanja in pomoči, program 

temeljnega usposabljanja za inštruktorje, program temeljnega in dopolnilnega 

usposabljanja za tehnično reševalne enote – za iskanje in reševanje; program 

dopolnilnega usposabljanja gasilcev strojnikov avto mehanskih lestev; program 

temeljnega in dopolnilnega usposabljanja gasilcev za reševanje v predorih; program 

temeljnega in dopolnilnega usposabljanja za inštruktorje; program temeljnega 

usposabljanja pripadnikov gasilskih, potapljaških in drugih reševalnih služb ter enot CZ, 

ki izvajajo reševanje ob poplavah in drugih nesrečah na/v in iz vode (program E); 

programi usposabljanja na področju ocenjevanja škode; program dopolnilnega 

usposabljanja o razbremenilnih pogovorih ter program dopolnilnega usposabljanja 

pripadnikov enot za varstvo pred NUS (preverjanje usposobljenosti).. 

            Nosilec: Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, celo leto.

Izvedeno bo usklajevanje vsebin programov za temeljno usposabljanje prostovoljnih 3.

gasilcev in vsebin izobraževalnih programov za izobraževanje poklicnih gasilcev s 

srednjo tehnično in srednjo strokovno izobrazbo. Posodobljeni bodo obstoječi ter 

pripravljeni novi programi usposabljanj gasilcev. 

            Nosilci: Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Gasilska zveza Slovenije in 

Združenjem slovenskih poklicnih gasilcev, celo leto.

Izvedena bodo usposabljanja pripadnikov CZ, gasilcev, članov reševalnih služb v skladu 4.

z letnim načrtom izobraževanja in usposabljanja v izobraževalnem centru za zaščito in 

reševanje. Nadaljevalo se bo usposabljanje štabov, ter regijskih poveljnikov, poveljnikov 

gasilskih zvez, občinskih poveljnikov in poveljnikov prostovoljnih gasilskih društev za 

vodenje velikih intervencij. Nadaljevalo se bo usposabljanje usposabljanja posadk za 

uporabo poveljniškega vozila PV-2.

      Nosilca: Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje in Gasilska zveza 

Slovenije, celo leto.

Dokončan bo požarni plato v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu in 5.

izvedena premestitev vadbenih kapacitet. Začelo se bo izvajanje usposabljanja gasilcev 

za gašenje notranjih požarov/HFT, modul C

            Nosilec: Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, celo leto

Nadaljevalo se bo z aktivnostmi za dokončno izgradnjo poligona za usposabljanje 6.

gasilcev (postavitev modularne enote) v enoti v Sežani. Nadaljevalo se bo sodelovanje 

z lokalno skupnostjo pri izdelavi občinskega prostorskega načrta.

      Nosilec: Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, december 2014.
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Nadaljevalo se bo z aktivnostmi za zagotovitev pogojev za usposabljanje gasilcev za 7.

uporabo izolirnih dihalnih aparatov v enoti Pekre (postavitev kompresorske postaje, 

sanacija sanitarnih prostorov). 

      Nosilec: Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, drugo tromesečje.

Določena bo dolgoročna vizija razvoja enote v Logatcu, ki je kot stalni stacionarni 8.

nastanitveni center namenjen za nastanitev posebne kategorije ogroženih ter za 

sprejem ekip v okviru mednarodne pomoči. Zaključena bo ocena možnosti za razvoj 

kinološkega poligona (IRO). 

      Nosilec: Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, junij 2014.

Nadaljevalo se bo z ustanavljanjem in zagotavljanjem kadrovskih, materialnih in 9.

funkcionalnih pogojev za ustanovitev in pričetek delovanje višje strokovne šole za 

gasilce. 

      Nosilec: Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, december 2014.

      

Pripravljena bo strokovna podlaga za zagotavljanje psihosocialne pomoči prebivalcem 10.

(izdelava priročnika in smernic) ter izdelano navodilo za delo zaupnikov. Pripravljen bo 

program in izvedena delavnica: Organizacija in izvedba teoretičnih vaj in psihosocialna 

podpora prebivalcem. Zagotovljena bo edukacija in supervizija podpore za zaupnike v 

enotah in psihologe v službi za psihološko pomoč

      Nosilec: Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, december 2014.

V skladu s pravilnikom o strokovnih izpitih poklicnih gasilcev bodo izdelani program 11.

opravljanja strokovnega izpita za poklicnega gasilca, program opravljanja strokovnega 

izpita za poveljnika ali operativnega vodjo gasilske enote, program opravljanja 

strokovnega izpita za predstojnika gasilske enote ter programa dodatnega 

usposabljanja kandidatov za opravljanje strokovnega izpita poveljnika ali operativnega 

vodjo gasilske enote ter predstojnika gasilske enote

            Nosilec: Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, drugo tromesečje.

Izvedena bosta posveta »Posredovanje ob visokih vodah« in »Posredovanje v 12.

predorih« ter delavnice za načrtovanje in izvedbo vaj.

      Nosilec: Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, celo leto.

Nadaljevalo se bo z uvajanjem novih vsebin ter učnih gradiv v e-učilnici za različne 13.

ciljne skupine ter izvajalo usposabljanje na daljavo. Nadaljevalo se bo zagotavljanje 

tehnične podpore pri pripravi vsebin in multimedijskih učnih gradiv za e- izobraževanje 

in izvajanje usposabljanj v e-učilnici ter izvajanjem izbirnega predmeta v osnovnih 

šolah.

            Nosilec: Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, celo leto.

Izvedeno bo usposabljanje za vodnike in reševalne pse za države v okviru pobude 14.

DPPI. 

            Nosilec: Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, oktober 2014.
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Izdelana bo publikacija »Uvod v varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami« v tiskani 15.

obliki. 

      Nosilec: Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, junij 2014

V skladu z načrtom vaj na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 16.

2014 se bodo organizirale in izvedle vaje na državni in regijski ravni. Pripravljene bodo 

smernice za organizacijo in izvedbo vaj ter izdelan načrt državnih, regijskih in 

mednarodnih vaj za obdobje 2015/2016.

      Nosilec: Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, celo leto.

Izveden bo posvet o požarni varnosti stavb kulturne dediščine. Prvi posvet se izvede v 17.

mesecu aprilu 2014 na Ministrstvu za kulturo. Ponovitev bo po potrebi.

Nosilec: Slovensko združenje za požarno varnost v sodelovanju z Zavodom za varstvo 

kulturne dediščine Slovenije in Ministrstvom za kulturo.

Izvedene bodo delavnice o požarni varnosti stavb kulturne dediščine. Prvi seminar se 18.

izvede v mesecu maju 2014 na gradu Snežnik, sledi pa še 6 delavnic po preostalih 

območnih enotah Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije (poleg Ljubljane še: 

Celje, Kranj, Maribor, Nova gorica, Novo mesto in Piran).

Nosilec: Slovensko združenje za požarno varnost v sodelovanju z Zavodom za varstvo 

kulturne dediščine Slovenije in Ministrstvom za kulturo, celo leto.

Za zdravstvene delavce bo organiziran večdnevni tečaj po evropskem modelu 19.

načrtovanja in ukrepanja zdravstvenih zavodov v primeru velikih nesreč (MACSIM -

Mass Casulty Simulation System), ki zagotavlja znanja iz načrtovanja in izvajanja 

ukrepov na primarni, sekundarni in terciarni ravni zdravstvene dejavnosti za primer 

nesreč z velikim številom poškodovanih.

Nosilec: Ministrstvo za zdravje v sodelovanju s strokovnimi društvi in združenji, januar 

2014.

Izvedlo se bo strokovno izobraževalno tekmovanje ekip nujne medicinske pomoči 20.

Slovenije, kjer udeleženci opravijo teoretični in praktični preizkus znanja. Udeleženci se 

bodo usposabljali za ukrepanje v primeru nujnih stanj na terenu. Usposabljanje bo 

potekalo v učnih delavnicah in na simulatorjih, izvedena pa bo tudi vaja za množične 

nesreče.

Nosilec: Zbornica - Zveza, Sekcija reševalcev v zdravstvu v sodelovanju z Ministrstvom 

za zdravje, druga polovica leta.

Za izboljšanje sistema delovanja in usposobljenosti služb NMP za kemijske nesreče 21.

bosta izvedeni 2 izobraževanji. Na ta način se bo usposobilo cca. 180 članov ekip NMP 

na predbolnišničnem in bolnišničnem nivoju. Z vsakoletnimi usposabljanji se bo 

postopoma povečala pripravljenost sistema NMP na kemijske nesreče.

Nosilci: Društva za širjenje toksikološkega in medicinskega znanja v sodelovanju z 

Ministrstvom za zdravje, celo leto.
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V ustrezne programe usposabljanja bodo uvedene nekatere novitete v klasičnem 22.

reševanju, kakor tudi pri reševanju s pomočjo helikopterja.

Nosilec: Gorska reševalna zveza Slovenije v sodelovanju z Upravo Republike Slovenije

za zaščito in reševanje, celo leto. 

Pripravljeno bo usposabljanje za reševalce na smučiščih v skladu s Pravilnikom o 23.

reševalni službi na smučiščih.

Nosilec: Gorska reševalna zveza Slovenije v sodelovanju z Upravo Republike Slovenije

za zaščito in reševanje, celo leto. 

V okviru kadrovskih in materialnih zmogljivosti bo potekalo vključevanje v aktivnosti 24.

subjektov na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in sicer pri 

načrtovanju in izvajanju usposabljanj, vaj, seminarjev, konferenc in drugih aktivnosti.

Nosilec: Ministrstvo za notranje zadeve v sodelovanju z Upravo Republike Slovenije za 

zaščito in reševanje, celo leto. 

Izvedeno bo prvo jamsko (rudniško) usposabljanje ekipe za širjenje ožin. Pripadniki 25.

Jamarske reševalne službe (JRS) se bodo udeležili mednarodne vaje Poplave 2014, 

katero organizira Avstrijski partner v okviru meddržavnega projekta GOAL. 

Usposobljeno bo okrog 20 kandidatov za pripravnike in jamarske reševalce. Izvedeni 

bosta dve večji vaji v jami, ter usposabljanje reševanja iz sotesk in žičniških naprav. 

Jamarski reševalci se bodo udeležili dogodka »Cave rescue trainig« v Srbiji. 

Nosilca: Jamarsko reševalna služba in Uprava Republike Slovenije za zaščito in 

reševanje, celo leto. 

Izvedeno bo usposabljanja za reševanje izza sifonov, ki bo potekalo v sodelovanju z 26.

Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje in Enoto za tehnično potapljanje 

(EHI). 

Nosilca: Jamarsko reševalna služba in Uprava Republike Slovenije za zaščito in 

reševanje, celo leto. 

Nadaljevalo se bo z vzpostavljanjem možnosti za učinkovitejšo uporabo zmogljivosti v 27.

enoti v Pekrah (vadbena steza za IDA, dokup najnujnejšega funkcionalnega zemljišča). 

         Nosilec: Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, celo leto.  

      

Dokončan bo postopkovnik za uporabo prikolic za množične nesreče, pripravljen 28.

program vaj za uporabnike ter izvedeno usposabljanje uporabnikov teh prikolic.

           Nosilec: Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, marec 2014.      

  

29.       Izvedeno bo usposabljanje kadrov za vodje ekip, maskerje in inštruktorje.

            

            Nosilec: Rdeči križ Slovenije, celo leto.

30.       Izvedena bodo usposabljanja za člane STAC in NE (nacionalni in lokalni nivo).

            Nosilec: Rdeči križ Slovenije, celo leto.
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31. Na področju usposabljanja prebivalstva se bo vsebine s področja varstva pred 

naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom in varstvom pred 

utopitvami približalo prebivalcem. Preko različnih oblik pristopa, medijev, promocijskega 

materiala, bodo vsebine pripravljene in predstavljene različnim ciljnim skupinam. 

Posebna pozornost bo namenjena na temo gasilnik, poplave, neurje.

      Nosilec: Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, celo leto. 

32. Posebna pozornost bo namenjena usposabljanju iz posameznih tematskih sklopov 

pooblaščenih oseb za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, tehničnih preglednikov 

vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite, gasilcev, strokovnih oseb na področju 

varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, varstva pred utopitvami in drugih 

strokovnih oseb, vključno s pripravo strokovnih gradiv. 

Nosilec: Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje.

33.  Nadaljevalo se bo z aktivnostmi za vključevanje vsebin varstva pred požarom v 

izobraževalne študijske programe.

Nosilec: Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje v sodelovanju z Inženirsko 

zbornico Slovenije, Ministrstvom za okolje in prostor, Slovenskim združenjem za 

požarno varstvo, celo leto. 

34.  Izdelano bo navodilo za delovanje gasilcev v primeru velikih naravnih nesreč ter za 

izvajanje medsebojne pomoči v primeru, ko gasilci posredujejo izven domače občine.

Nosilec: Gasilska zveza Slovenije v sodelovanju z Upravo RS za zaščito in reševanje, 

drugo trimesečje.

35. Izdelan bo postopkovnik za izvajanje aktivnosti ob sprožitvi zemeljskega plazu, ki 

ogroža stanovanjski ali infrastrukturni objekt.

Nosilec: Uprava Republike Slovenije v sodelovanju s pristojnimi ministrstvi, Geološkim 

zavodom Slovenije in lokalnimi skupnostmi, tretje trimesečje.

36.  Nadaljevalo se bo usposabljanje in opremljanje dveh operativnih gasilskih poveljstev za 

vodenje velikih gasilskih intervencij.

Nosilec: Gasilska zveza Slovenije, celo leto.

37.  Izvedeno bo tekmovanje Gasilskih enot širšega pomena iz tehničnega reševanja in 

posvet o tehničnem reševanju.

Nosilec: Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje v sodelovanju z Gasilsko 

zvezo Slovenije, Združenjem slovenskih poklicnih gasilcev in Prostovoljnim gasilskim 

društvom Postojna, tretje četrtletje.

38.  Nadaljevalo se bo z usposabljanjem članov komisij za ocenjevanje škode ter javnih 

uslužbencev oziroma cenilcev škode v kmetijstvu in na stvareh, ter posodobilo 

programe usposabljanj.
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Nosilec: Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje v sodelovanju z

Ministrstvom za kmetijstvo in okolje.

RAZVOJ IN RAZISKAVE

Potekalo bo delo na projektih, ki se nanašajo na sistem zgodnjega opozarjanja za 1.

primer nevarnosti proženja zemeljskih plazov, na oceno ogroženosti ob potresu ter na 

video nadzor morja. 

Nosilec: Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, september.

V okviru razvojnih naročil bo pripravljen razpis razvojno raziskovalnih nalog. 2.

Nosilec: Direktorat za logistiko v sodelovanju z Upravo Republike Slovenije za zaščito in 

reševanje, druga polovica.

Izvedeno bo zbiranje predlogov razvojno raziskovalnih nalog za razpis v letu 2014.3.

Nosilec: Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, celo leto.

Izveden bo razpis sofinanciranja razvojno raziskovalnih nalog požarnega varstva iz 4.

požarnega sklada.

Nosilec: Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje v sodelovanju s pristojnimi 

ministrstvi, Gasilsko zvezo Slovenije in odborom za razpolaganje s sredstvi požarnega 

sklada, prva polovica leta.

5.   Pripravljene bodo študije primerov za vse večje nesreče (vzroki, posledice, sanacija), ki 

se bodo zgodile v letu 2013. 

Nosilec: Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, celo leto.

Na razvojnem področju se načrtuje izdelavo aplikacije za napovedovanje dejanske 6.

požarne ogroženosti na podlagi meteorološkega indeksa (3FFWIS) in delo na izdelavi 

modela goriv za napovedovanje širjenja požara. Aplikacije za napovedovanje dejanske 

požarne ogroženosti na podlagi meteorološkega indeksa (CFFW1S) je narejena, a še ni 

optimizirana (hhp.yAvww.zdravqozd.si/fwi.aspx).

Nosilec: Zavod za gozdove Slovenije, celo leto.

ODPRAVLJANJE POSLEDIC NARAVNIH NESREČ

Dopolnilo se bo metodologijo za ocenjevanje škode ter poslovnik in postopkovnik za 1.

delo komisij za ocenjevanje škode in sklenilo pogodbe s člani regijskih komisij ter 

državne komisije za ocenjevanje škode na področju ocenjevanja škode na stvareh in 

škode v kmetijski proizvodnji.

            Nosilec: Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, celo leto.

2.         Na podlagi izkušenj iz ocenjevanja škode zaradi posledic poplav, visokega snega in 

žleda se bo proučilo možnosti za dopolnitev metodologije za ocenjevanje škode na 

kulturni dediščini in po potrebi nadgradilo AJDO.

20



            Nosilec: Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje v sodelovanju z 

Ministrstvom za kulturo, celo leto.

3.         Nadgrajena oziroma dopolnjena bo računalniška aplikacija (AJDA) za ocenjevanje 

škode s podatki GURS (REN) in za državno infrastrukturo (ceste in železnice) ter 

kulturno dediščino. 

   

            Nosilec: Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje v sodelovanju z drugimi 

ministrstvi, celo leto.

4.         Na podlagi izkušenj pridobljenih v preteklih letih, se bo dopolnilo metodologijo za 

ocenjevanje škode ter poslovnik in postopkovnik za delo komisij za ocenjevanje škode 

in sklenilo pogodbe s člani regijskih komisij ter državne komisije za ocenjevanje škode 

na področju ocenjevanja škode na stvareh in škode v kmetijski proizvodnji. 

            Nosilec: Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, celo leto.

Nadgrajena oziroma dopolnjena bo računalniška aplikacija (AJDA) za ocenjevanje 5.

škode v kmetijstvu in na stvareh z možnostjo vnosa podatkov na prometni infrastrukturi.

            Nosilec: Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje v sodelovanju z drugimi 

ministrstvi.

V primeru naravnih nesreč bodo izdelani potrebni načrti sanacij poškodovanih gozdov 6.

ter zagotovljena sanacija.

            Nosilec: Zavod za gozdove Slovenije, celo leto.

V skladu s priporočili Računskega sodišča bodo dokončana merila in kriteriji za nudenje 7.

pomoči in zagotavljanje osnovnih pogojev ob nesrečah, ki se bodo upoštevali pri 

delovanju sil za zaščito, reševanje in pomoč ter nevladnih in humanitarnih organizacij 

po nesrečah pri oskrbi prizadetih in ogroženih.

            Nosilec: Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje v sodelovanju z 

Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve, Ministrstvom za zdravje, Rdečim 

križem Slovenije in Karitasom, celo leto.

MEDNARODNO SODELOVANJE 

Nadaljevalo se bo sodelovanje s sosednjimi in drugimi državami, s katerimi ima 1.

Republika Slovenija sklenjene dvostranske sporazume o sodelovanju na področju 

varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Okrepljeno bo sodelovanje z državami v 

regiji jugovzhodne Evrope/Zahodnega Balkana, ki jim Slovenija nudi pomoč pri razvoju 

njihovih sistemov za obvladovanje nesreč in pri vključevanju v evroatlantske integracije. 

Nosilec: Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, celo leto.

Nadaljeval se bo postopek za podpis dvostranskega dogovora o sodelovanju na 2.

področju varstva pred nesrečami s Srbijo.
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Nosilec: Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, celo leto.

Nadaljevalo se bo sodelovanje na področju varstva pred naravnimi in drugimi 3.

nesrečami s Francijo, Nemčijo in Švedsko, prednostno na področju izobraževanja in 

usposabljanja ter v okviru evropskih projektov, skladno s programi dela za 2014. 

Nosilec: Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, celo leto.

V okviru EU bo poudarek na sooblikovanju izvedbenih aktov za novi zakonodajni akt, ki 4.

velja od januarja 2014 in ureja delovanje mehanizma Unije na področju civilne zaščite. 

Nadaljevali bomo sodelovanje v vseh elementih mehanizma Unije na področju civilne 

zaščite (informacijsko-komunikacijski sistem, moduli, usposabljanja idr.), posebej pa pri 

implementaciji določb mehanizma, ki se nanašajo na ocene tveganj in zmogljivosti za 

obvladovanje tveganj. Prednostno področje bo tudi pridobivanje in izvajanja EU 

projektov: projekt IPA CZ 2 za države kandidatke in potencialne kandidatke na področju 

civilne zaščite – faza 2, projekt usposabljanja za tehnične strokovnjake in osebje 

modulov v okviru mehanizma CZ EU, projekti čezmejnega sodelovanja GOAL,

MATILDA, MURA 2015 in drugi projekti. 

Nosilec: Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje v sodelovanju z drugimi 

pristojnimi organi, celo leto. 

Zagotovljena bo nadaljnja aktivna vloga Slovenije v regionalnih pobudah na področju 5.

varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. V okviru Pobude za pripravljenost na 

nesreče in njihovo preprečevanje za Jugovzhodno Evropo (DPPI SEE) bo Slovenija v 

okviru projekta izobraževanja in usposabljanja za varstvo pred nesrečami izvedla 

usposabljanja na področju reševanja iz jam in usposabljanja vodnikov reševalnih psov. 

V okviru Jadransko-jonske pobude bo zagotovljena aktivna vloga v delovnem omizju za 

gozdne požare. 

Nosilec Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, celo leto.

Nadaljevalo se bo z aktivnostmi v okviru Združenih narodov na področju zmanjševanja 6.

tveganj nesreč, predvsem z vidika priprav na tretjo svetovno konferenco o 

zmanjševanju nesreč, ki bo marca 2015 na Japonskem. 

Nosilec Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje ter drugi pristojni organi, 

celo leto.

Nadaljevalo se bo z aktivnostmi na področju civilno kriznega načrtovanja v zvezi Nato, 7.

ki se nanašajo na varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. 

Nosilec Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, celo leto.

3. ZAKLJUČEK

Programe in naloge iz državne pristojnosti, določene v tem načrtu, upoštevajo pri svojem 

delovanju nevladne organizacije, ki delujejo v skladu s predpisi v sistemu varstva pred 

naravnimi in drugimi nesrečami, ter občine pri sprejemanju svojih programov varstva pred 

naravnimi in drugimi nesrečami. 

Vlada Republike Slovenije bo po potrebi ta načrt med letom še dopolnila.
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