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1. Uvod
Spremenjene varnostne razmere zahtevajo različne zmogljivosti za spoprijemanje s 

sodobnimi viri ogrožanja in odzive na tveganja nacionalne in mednarodne varnosti. 

Obrambna politika Republike Slovenije (v nadaljevanju RS) podpira prizadevanja 

mednarodne skupnosti za vzpostavljanje in ohranjanje miru ter krepitev varnosti in 

stabilnosti v svetu. Navedeno se udejanja v okviru OZN, Nato, EU, OVSE ter z 

dvostranskim in večstranskim sodelovanjem na obrambnem področju oziroma z 

zavezniškimi, partnerskimi in prijateljskimi državami. Dinamično spreminjanje 

mednarodnega varnostnega okolja zahteva od obrambnega sistema RS nenehno 

odzivnost. Prav zaradi sprememb v varnostnem okolju postajajo mednarodne operacije 

in misije ter večnacionalne pobude (v nadaljevanju: MOM) vedno bolj kompleksne, zato 

je za učinkovito delovanje v MOM potreben celovit pristop. V okviru uresničevanja 

celovitega pristopa pa je potreba po aktivnem sodelovanju civilnih zmogljivosti 

prepoznana kot nepogrešljiva. RS je skladno s spremenjenimi varnostnimi razmerami, 

razvojnimi varnostnimi trendi, potrebami udejanjanja celovitega pristopa v MOM ter ob 

upoštevanju preteklih praks ter izkazanih potreb, razvila civilno zmogljivost – nabor 

civilnih funkcionalnih strokovnjakov (v nadaljevanju CFS), ki z delovanjem v MOM 

zagotavlja tisto strokovno znanje in podporo, ki ga ni mogoče zagotoviti v okviru 

vojaških zmogljivosti. 

Ministrstvo za obrambo za potrebe sodelovanja v MOM s Programom usposabljanja 

kandidatov za civilne funkcionalne strokovnjake za področje civilno-vojaškega 

sodelovanja zagotavlja vzdrževanje, obnavljanje in usposabljanje potrebnega nabora 

CFS z različnih strokovnih področij dela, za napotitve v MOM. 

Program usposabljanja kandidatov za civilne funkcionalne strokovnjake za področje 

civilno-vojaškega sodelovanja opredeljuje metodologijo in določa zahtevane veščine, 

vsebine in področja, s katerimi se morajo izbrani kandidati seznaniti za učinkovito in 

uspešno opravljanje del in nalog v MOM.

2. Namen in cilji
Program usposabljanja je namenjen usposabljanju kandidatov za CFS za področje 

civilno-vojaškega sodelovanja, predvidenih za napotitve in delovanje v MOM. 

Prvi del programa usposabljanja je namenjen usposabljanju posameznika za pridobitev 

osnovnih veščin s področja osebne varnosti.
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Drugi del programa usposabljanja je namenjen usposabljanju s področja civilno-

vojaškega sodelovanja (CIMIC). Zasnovan je na doktrini, standardih ter taktikah, 

tehnikah in postopkih Nata.

Tretji, posebni del programa usposabljanja je namenjen usposabljanju CFS pred 

odhodom na MOM. 

RS s civilno zmogljivostjo - naborom CFS in z njihovim aktivnim delovanjem v MOM 

uresničuje in zasleduje lastne razvojne cilje ter nacionalni interes pri zagotavljanju 

kolektivne varnosti, kar prispeva k večji prepoznavnosti in odmevnosti prizadevanj RS 

k mednarodni varnosti ter izpolnjevanju sprejetih obveznosti. 

3. Vsebina usposabljanja
3.1. Osnovne veščine s področja osebne varnosti 
Usposabljanje za pridobitev osnovnih veščin s področja osebne varnosti se lahko 

izvaja v obliki predavanj, praktičnih usposabljanj in z uporabo spletne učilnice. 

Usposabljanje se izvaja pretežno v slovenskem jeziku, delno lahko tudi v angleškem 

jeziku in vključuje naslednje teme:

Zap. 
št.

Tema Učna metoda / čas 
trajanja

Nosilec

1. Predstavitev področja CFS Predavanje/90 min. DOZ

2. Splošni vojaški predpisi
- vrste uniform v slovenski vojski 

in načini nošenja, 
- poznavanje Ženevskih in 

Haških konvencij,
- delo s predstavniki medijev.

     
       Predavanje 45 min

  
Predavanje 300 min

Predavanje/praktični del 90 
min

DOZ/SV
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3. Zdravstvo
- predstavitev zdravstvenega 

kompleta,
- odstranitev tujka iz dihalne poti,
- prva pomoč-opekline,
- prva pomoč-odprta rana na 

prsnem košu,
- prva pomoč – krvavitve iz 

okončin,
- prenašanje 

poškodovanih/obolelih,
- položaj nezavestnega,
- pregled ranjenega soborca v 

taktični / bojni situaciji,
- temeljni postopki oživljanja z 

uporabo avtomatičnega 
zunanjega defibliratorja (TPO Z 
AED),

- prva pomoč – živčni bojni 
strupi.

Predavanje/praktični del 
300 min

DOZ/SV

4. JRKBO 
- seznanitev z uporabo zaščitne 

maske JRKBO,
- uporaba zaščitnih oblek 

JRKBO,
- poznavanje oznak za 

označevanje kontaminiranega 
območja/ točke,

- postopek posameznika ob 
jedrskem in radiološkem 
dogodku/ sumu,

- postopek posameznika ob 
kemičnem in biološkem 
dogodku/ sumu,

- uporaba dozimetra.

Predavanje 120 min

DOZ/SV

5. Zveze
- Tablica črkovanja 

(SLO&NATO)
Predavanje 45 min

DOZ/SV
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6. Preživetje na bojišču
- seznanitev z uporabo 

taktičnega zaščitnega jopiča,
- reakcija na neeksplodirana 

ubojna sredstva

Predavanje / 45min

Predavanje/praktični del 45 
min

DOZ/SV

7. S
e
CIMIC 

- predstavitev  krovnih 
dokumentov, 

- vloga CIMIC, delo in naloge
Predavanje 90 min

DOZ/SV

8. Splošne informacije glede temeljnega 
namena obveščevalne, 
protiobveščevalne in varnostne 
priprave  in obveščevalne ocene na 
območju delovanja

Predavanje 90 min.

OVS 

9. Kulturne značilnosti in verstva v MOM Predavanje 90 min DOZ/SV

10. Vodenje in poveljevanje: 
- seznanitev s splošnimi informacijami 

o pristojnostih poveljnika SVNKON 
na MOM,

- prenos pristojnosti z DOZ na 
poveljnika SVNKON,

- seznanitev CFS z linijo vodenja in 
poveljevanja v SVNKON in 
delovanje CFS v okviru SVNKON,

- izmenjava informacij CFS s 
SVNKON/poročanje CFS

Predavanje 90 min.

DOZ/SV

11. Uporaba prevajalca Predavanje 90 min. DOZ/SV

12. Druge teme  Po potrebi Zunanji 
izvajalci 

(npr. 
POTC) 

3.2. Področje civilno-vojaškega sodelovanja (CIMIC)
Usposabljanje na področju civilno-vojaškega sodelovanja (CIMIC) se izvaja po 

certificiranih programih CIMIC Centra odličnosti (v nadaljevanju CCOE) in 

Večnacionalne CIMIC skupine (v nadaljevanju MNCG). Izobraževanje se v celoti izvaja 

v angleškem jeziku. Lahko vključuje individualno teoretično usposabljanje preko e-

učilnice ter teoretično in praktično usposabljanje. 
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3.2.1. Individualno teoretično usposabljanje
Individualno teoretično usposabljanje s področja CIMIC je usposabljanje, ki se izvaja 

dopisno preko spletne učilnice v angleškem jeziku. Zaključi se s preverjanjem znanja. 

Uspešno opravljeno individualno teoretično usposabljanje je predpogoj za udeležbo na 

nadaljnjem teoretičnem in praktičnem dela usposabljanja s področja CIMIC. 

3.2.2. Teoretično in praktično usposabljanje
Teoretično usposabljanje s področja CIMIC vključuje teme, ki se izvajajo v okviru 

tečajev v CCOE oziroma MNCG (CIMIC Field Worker Course, CIMIC Functional 

Specialist Course, Liaison Course), predvsem pa obsegajo:

- razumevanje civilne dimenzije (mednarodne skupnosti/ civilistov) in civilno-

vojaških odnosov v MOM z vojaškega vidika,

- komuniciranje v medkulturnem okolju,

- seznanitev s celovitim pristopom (CA), Natovim prispevkom k CA in seznanitev 

z izzivi delovanja v večdimenzionalnem okolju MOM, 

- seznanitev s temeljnimi CIMIC dokumenti in procesom načrtovanja,

- seznanitev z vlogo in nalogami CIMIC (podpora poveljniku, povezava med 

civilnim in vojašim okoljem in podpora civilnemu okolju),

- civilni akterji v MOM,

- prisotnost različnih organizacij na območju izvajanja MOM (IOM, ICRC, 

UNHCR, UNOCHA, Médecines Sans Frontières,…),

- CIMIC sestanki,

- NATO “Cross-Cutting Topics”,

- veščine komuniciranja, pogajanj, mediacije in delo s prevajalci,

- odpornost/prožnost družbe kot celote »Resillience«.

3. 3. Posebni del usposabljanja CFS pred odhodom na MOM
Pred napotitvijo na MOM se CFS usposablja s konkretnih področij, specifičnih za 

MOM, na katero je napoten. Podrobnejšo vsebino programa določi generalni direktor 

direktorata, pristojnega za obrambne zadeve.

4. Oblike in metode usposabljanja
Program usposabljanja, ki se vsebinsko nanaša na področje civilno-vojaškega 

sodelovanja (CIMIC), se izvaja po certificiranih programih usposabljanj CCOE. Del 

usposabljanja, ki je namenjen usposabljanju za pridobitev osnovnih veščin s področja 

osebne varnosti je zasnovan na podlagi potreb po poznavanju določenih vsebin in 
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veščin, nujno potrebnih za delovanje CFS v MOM. Kot metode usposabljanja se 

uporabljajo predavanja, prikazi, razprave, seznanitev s ključnimi NATO CIMIC 

dokumenti, samostojna izdelava CIMIC dokumentov, ocen, analiz in elaboratov, delo v 

skupini, študije primerov s predstavitvami rezultatov, igranje vlog, vodenje sestankov, 

poročanje, priprava projektov, vodenje pogajanj in mediacije, samostojno učenje, 

učenje preko e-učilnice in praktično usposabljanje. Posamezne vsebine so lahko 

podane oz. se lahko predavajo tudi v tujem jeziku.

5. Nosilec izvedbe usposabljanja in izvajalci programa
Nosilec izvedbe Programa usposabljanja namenjenega kandidatom za CFS za 

področje civilno-vojaškega sodelovanja, je organizacijska enota Ministrstva za 

obrambo, pristojna za obrambne zadeve. Pri usposabljanu sodeluje enota CIMIC SV 

ter druge organizacijske enote ministrstva glede na vsebine programa. 

Vsebine programa, ki se nanašajo na področje CIMIC se izvede v sodelovanju z 

Natovim CIMIC centrom odličnosti (CCOE) ali z Večnacionalno CIMIC skupino 

(MNCG). Izvajalci določenih vsebin programa usposabljanja so lahko tudi CFS z 

izkušnjami z MOM, druge organizacijske enote Ministrstva za obrambo in organi v 

sestavi ter predstavniki ministrstev, vladnih služb in nevladnih organizacij. 

6. Udeleženci usposabljanja
Usposabljanje je namenjeno zaposlenim v ministrstvih in v vladnih službah ter 

zaposlenim v gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah, ki so bili izbrani 

kot kandidati za CFS ali predvideni za napotitev na MOM.

7. Učna sredstva
Učna sredstva in pripomočke za izvedbo programa usposabljanja zagotovi 

organizacijska enota Ministrstva za obrambo pristojna za obrambne zadeve, SV ter 

CCOE/MNCG. Učno gradivo za udeležence usposabljanja pripravijo izvajalci 

posameznih vsebin. 

8. Vpis v evidenco CFS in izdaja potrdila o pridobitvi statusa CFS
Kandidati, ki uspešno zaključijo usposabljanja po tem programu iz Osnovnih veščin s 

področja osebne varnosti ter  civilno-vojaškega sodelovanja (CIMIC) pridobijo status 

CFS in se jih na podlagi določil Uredbe o sodelovanju civilnih strokovnjakov in 

zmogljivosti v mednarodnih operacijah na obrambnem področju (Uradni list RS, št. 
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75/06 in 51/16) vpiše v evidenco CFS, ki jo vodi organizacijska enota MO pristojna za 

obrambne zadeve. Po pridobitvi statusa CFS, organizacijska enota Ministrstva za 

obrambo, pristojna za obrambne zadeve, posameznikom izda ustrezno potrdilo o 

pridobitvi statusa CFS.

9. Pravne in druge podlage 
Program usposabljanja kandidatov za CFS je pripravljen na podlagi:

- Zakona o obrambi (Uradni list RS, številka 103/04 – uradno prečiščeno besedilo, 

95/15 in 139/20);

- Obrambne strategije Republike Slovenije (Vlada RS, št. 80000-1/2012/4 z dne 7. 

12. 2012);

- Strategije sodelovanja Republike Slovenije v mednarodnih operacijah in misijah 

(Uradni list RS, št. 19/10); 

- NATO Allied Joint Doctrine for Civil-military Cooperation AJP-3.19 (Edition A 

Version 1), November 2018;

- ACO Manual (AM 86-1-1 CIMIC Tactics, Techniques and  Procedures);

- Uredbe o sodelovanju civilnih strokovnjakov in zmogljivosti v mednarodnih 

operacijah na obrambnem področju (Uradni list RS, št. 75/06 in 51/16); 

- veljavnih Usmeritev za načrtovanje sodelovanja v mednarodnih operacijah in 

misija; 

- sprejetih zavez Republike Slovenije v okviru ciljev zmogljivosti Nata, veljavnega 

Srednjeročnega obrambnega programa Republike Slovenije.

Upošteva tudi naslednje dokumente Nata: 

- PO(2010)0169, The Alliance's Strategic Concept, dated 19 November 2010;

- MC 0411/2, NATO Military CMI/CIMIC Policy, Maj 2014;

- ACO Comprehensive Operations Planning Directive(COPD), Oktober 2013;

- ACO Civil-Military Cooperation Functional Planning Guide, Februar 2017;

- APP 6 NATO Glossary of Terms and Definitions, 2017;

- AAP-15 NATO Glossary of Abbreviations used in NATO Documents and 

Publications, 2020. 
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10. Končne določbe
Nosilec izvedbe programa usposabljanja v sodelovanju z izvajalci vsebin določi kraj in 

čas izvedbe usposabljanja ter morebitne prilagoditve v izvedbi programa.

CFS se vključujejo tudi v druga usposabljanja, seznanitve, obnavljanje znanj ter vaje, ki 

jih lahko izvajajo tudi zunanji izvajanci (npr. POTC) in tako pomenijo nadgradnjo 

njihovega znanja ter preverjanja rešitev.

Finančna sredstva za izvedbo programa usposabljanja zagotovi organizacijska enota 

Ministrstva za obrambo, pristojna za obrambne zadeve.

Z dnem podpisa tega programa preneha veljati Program usposabljanja kandidatov za 

civilne funkcionalne strokovnjake za področje civilno-vojaškega sodelovanja in civilno-

vojaških odnosov (št. 8012-29/2019-1z dne 7. 05. 2019).

Program usposabljanja začne veljati naslednji dan po podpisu. 
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