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Slika 14: Potencialna lokacija nacionalnega centra civilne zaščite in državnega logističnega centra (vir: 

Urbinfo).

Potrebna sredstva  EKP 2014-2020 in VFO 2021-2027: 50 mio EUR in sicer:
• 40 mio EUR Zahodna kohezijska regija (predvsem infrastruktura – Kohezijski 

sklad),
• 10 mio EUR Vzhodna kohezijska regija (Evropski regionalni sklad).

NCZ- Roje

NCZ- Šentvid



31

5.2 VZPOSTAVITEV IN DOGRAJEVANJE INFRASTRUKTURNIH POGOJEV ZA BOLJŠO 
USPOSOBLJENOST SIL ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN POMOČ NA DRŽAVNI, 
REGIONALNI IN LOKALNI RAVNI

Gre za infrastrukturne pogoje (prostori in oprema) za načrtovanje in odzivanje sil ZRP na 
regionalnem in lokalnem nivoju na podlagi izdelanih meril ogroženosti zaradi naravnih nesreč 
povezanih s podnebnimi spremembami:

• Poplavni podcenter na SV Slovenije
• Podcenter za žled in ujme na Kočevskem
• Podcenter za požare v naravi – Sežana

 

5.2.1 Podcenter za protipoplavno zaščito (PCPPZ) v SV Sloveniji

Namen projekta:
Vzpostavitev Podcentra za protipoplavno zaščito (PCPPZ) v SV Sloveniji kot odgovor na 
zagotavljanje ustreznih infrastrukturnih pogojev za izboljšanje načrtovanja, organiziranja, 
usposabljanja in operativne odzivnost reševalnih enote in služb, organov ter drugih operativnih 
sestavov društev in nevladnih organizacij (v nadaljevanju: sil ZRP) na regionalnem in lokalnem 
nivoju ter s tem napredek pri preprečevanju tveganj in krepitvi odpornosti na podnebno pogojene 
nesreče. Lokacija in namen podcentra za protipoplavno zaščito z nadnacionalno dimenzijo 
sovpadata s cilji in usmeritvami Podonavske makroregionalne strategije.  

Glede na dejstvo, da so poplavna varnost in varnostna vprašanja, povezana s podnebnimi 
spremembami, vključena v večino makroregionalnih strategij EU, tako da je projekt vzpostavitve 
PCPPZ v SV Sloveniji zelo skladen s temi strategijami, še posebej, ker predvideni projekt PCPPZ 
ni omejen le na SV Slovenijo, ampak je v slovenskem merilu pomemben za celotno Slovenijo, 
navezuje pa se na mednarodni okvir, predvsem zaradi tega, ker je tudi poplavna varnost in vpliv 
podnebnih sprememb neodvisen od mej sosednjih držav. Območje SV Slovenije in tako Pomurja, 
spada med drugim v Podonavsko makroregijo, katere strategija predvideva izboljšanje 
protipoplavne zaščite na tem območju na makroregionalni ravni. Tako bo PCPPZ lahko vključeval 
tudi usposabljanja in urjenja enot iz treh sosednjih držav (Avstrija, Madžarska in Hrvaška), ki 
spadajo v Podonavsko makroregijo. 

Predlog vsebin PCPPZ:
V sklopu PCPPZ se bo na združeni lokaciji zagotavljajo infrastrukturne, materialne, kadrovske ter 
druge zmogljivosti za sile ZRP, ki so pomembni za pravočasen odziv in izvajanje operativnih 
nalog zaščite, reševanja in pomoči ter zaščitnih ukrepov ob podnebno pogojenih nesrečah, tako 
na lokalnem, regijskem in državnem ter prav tako na meddržavnem nivoju.

Na lokaciji PCPPZ se načrtuje vadben poligon za usposabljanje in vadbo lokalnih, regijskih, 
državnih in tujih sil ZRP za protipoplavno zaščito (švicarski koncept vadbenega poligona WPL 
Wangen a. a. – Wiedlisbach) ter prav tako vadbeni poligon za usposabljanje in vadbo tehnično-
reševalnih enot CZ – enot za prečrpavanje večjih količin vode oz. enot HCP-SI EU modula.
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Slika 15: Primer lokacije švicarskega vadbenega poligona WPL Wangen a. a. – Wiedlisbach

Na lokacijo PCPPZ bo smiselno umestiti tudi načrtovan regijski gasilski vadbeni poligon za 
pomursko regijo (240 PGD).

Predlog MO Murska Sobota je, da se v sklopu PCPPZ načrtujejo tudi prostorske zmogljivosti za 
potrebe lokalnih in regijskih subjektov vključenih v sistem ZRP.

Načrtovani objekti in vadbeni prostori v PCPPZ:
I. Upravno-poslovni objekti za potrebe:

− Izpostave URSZR Murska Sobota
− ReCO Murska Sobota
− ReLC Murska Sobota
− Štaba Civilne zaščite za Pomurje
− MO Murska Sobota – Civilna zaščita
− Gasilskega regijskega poveljstva in Gasilskega regijskega sveta za Pomurje
− društev in drugih nevladnih organizacij v sklopu sistema ZRP na lokalni in regionalni ravni 

(PGD Murska Sobota, RKS, PRS RP Murska Sobota in Gornja Radgona, kinologov, 
radioamaterjev, tabornikov, skavtov idr.)

II. Logistični objekti za potrebe:
− Izpostave URSZR Murska Sobota
− ReLC Murska Sobota
− Štaba Civilne zaščite za Pomurje
− državnih rezerv materialnih sredstev za SV Slovenijo (še posebej za protipoplavno 

zaščito)
− regijskih in lokalnih sil ZRP za odziv na podnebno pogojene nesreče 
− MO Murska Sobota – Civilna zaščita
− Društev in drugih nevladnih organizacij v sklopu sistema ZRP na lokalni in regionalni ravni 

(PGD Murska Sobota, RKS, PRS RP MS in GR, kinologi, radioamaterji, taborniki, skavti 
idr.)

− idr.

III. Vadbeni poligoni in učni prostori:
− predavalnice za usposabljanje operativnih sestavov za protipoplavno zaščito
− vadbeni poligon za usposabljanje in kondicioniranje lokalnih, regijskih, državnih in tujih 

sestavov ZRP za protipoplavno zaščito (švicarski koncept učnega poligona WPL Wangen 
a. a. – Wiedlisbach)

− vadbeni poligon za usposabljanje in kondicioniranje tehnično-reševalnih enot CZ – Enot 
za prečrpavanje vode in enot HCP-SI EU modula

− gasilski regijski poligon
− idr.
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IV. Spremljajoči prostori:
− helioport
− parkirni površine
− druge zunanje manipulativne površine

Predlog partnerjev projekta – PCPPZ:
− Uprava RS za zaščito in reševanje
− MO Murska Sobota
− drugi partnerji (MOP/DRSV, GZS, RKS, PRS idr.) 

Predlog lokacije PCPPZ:
Za projekt PCPPZ se predlaga mikrolokacija na Bakovski ulici v Murski Soboti, nasprotno od 
dovozne ceste za Expano. Predlagane nepremičnine (zemljišča) mikrolokacije RLUC-PPV so v 
lasti Republike Slovenije in po OPN MOMS uvrščeno kot gospodarska cona (IG / SO 123). 

Mikrolokacijska umestitev PCPPZ v neposredni bližini avtocestne povezave A5 in tudi letališča v 
Rakičanu, bo nudila ustrezne logistične in operativne pogoje za hiter odziv sil ZRP na podnebno 
pogojene nesreče ter kvalitetno izvajanje zaščitnih ukrepov in nalog zaščite, reševanja in pomoči, 
tako na lokalnem, regijskem, državi, kot tudi pri nudenju pomoči v sosednjih državah

Slika 16: Mikrolokacija podcentra za protipoplavno zaščito 

Območje NCCZ-PCPPZ

površina cca 125.000 m
2
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5.2.2 Podcenter za usposabljanje za ukrepanje ob žledu in ujmah na Kočevskem (PUŽUK)

Namen projekta: 
Vzpostavitev PUŽUK kot odgovor na zagotavljanje ustreznih infrastrukturnih pogojev (objekti in 
oprema) za boljše načrtovanje, organiziranje, usposabljanje in operativno odzivnost sil ZRP na 
regionalnem in lokalnem nivoju ob naravnih nesrečah povezanih s podnebnimi spremembami s 
poudarkom na učinkovit odziv v primeru žleda in drugih vremenskih ujm tako v urbanih predelih 
kot tudi na gozdnih površinah ter cestni, železniški in drugi komunalno energetski infrastrukturi. 
Lokacija in namen podcentra za ukrepanje ob žledu in ujmah z nadnacionalno dimenzijo 
sovpadata s cilji in usmeritvami Jadransko-Ionske makroregionalne strategije.  

Predlog umestitve projekta: 
Glede na predlog namena centra je smiselna uvrstitev na območje, ki izkazuje veliko ogroženost 
po žledu, ki se navezuje na mednarodni okvir, hkrati pa ima prisotne partnerske inštitucije, ki po 
svojem prvenstvenem namenu zagotavljajo načrtovanje ter upravljanje z žledom ogroženimi 
površinami in infrastrukturo. Glede na ogroženost in prisotnost sedeža Slovenskih državnih 
gozdov ter Zavoda za gozdove, ter povezljivost s povezanimi ogroženimi območji Notranjske ter 
Krasom v RS ter Gorskim Kotarjem v sosednji Hrvaški, je primerno center zasnovati na območju 
Kočevske. Podpora umestitvi in realizaciji projekta je izražena tudi s strani Občine Kočevje.
 
Predlog partnerjev projekta PUŽUK: 
 URSZR, 

 Občina Kočevje,

 Slovenski državni gozdovi (SiDG)
 Zavod za gozdove RS
 ELES
 Drugi partnerji po potrebi (MKGP, Sklad kmetijskih gozdov in zemljišč RS, SŽ, …)

Načrtovani objekti in vadbeni prostori v PUŽUK: 
I. Vadbeni poligoni in učni prostori: 
 Predavalnice za usposabljanje operativnih sestavov za odziv na žled in druge ujme 

 Vadbeni poligon za usposabljanje in kondicioniranje lokalnih, regijskih, državnih in tujih 
sestavov ZRP za odziv na žled in druge ujeme 

II. Logistični kapacitete: 
 Del sredstev rezerv materialnih sredstev za odziv na žled in druge ujeme 

 Regijskih in lokalnih sil ZRP za odziv na podnebno pogojene nesreče 

 Občine Kočevje 

Predlog lokacije PUŽUK: 
Po razgovoru s predstavniki Občine Kočevje (avgust 2020) se za projekt PUŽUK predlaga 
mikrolokacija znotraj industrijsko poslovne cone LIK v Kočevju, v neposredni bližini glavne 
državne ceste in železniške proge. Predlagana zemljišča so v lasti občine Kočevje ali pa v državni 
lasti.
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Slika 17: Lokacija podcentra za ukrepanje ob žledu in ujmah 

5.2.3 Podcenter za požare v naravi Sežana

Namen in cilji projekta:
Namen projekta je zagotoviti učinkovitejši odziv na požare v naravnem okolju, saj se je zaradi 
podnebnih sprememb ogroženost zaradi požarov v naravnem okolju povečala. 

URSZR želi v luči obvladovanja podnebnih sprememb, trendov na področju vremenskih pojavov, 
predvsem podaljševanja sušnih obdobij ter skrbi za naravno okolje, pri čemer kaže izpostaviti 
izjemen pomen:
- pitnih virov, ki s pitno vodo oskrbujejo večji del jugozahodne Slovenije, 
- neokrnjene narave, 
- kulturne dediščine,
- številnih kraških jam, 
- naravne vegetacije in izjemno biološko raznovrstnost, 
- varnega življenjskega okolja za vse generacije,
nadgraditi obstoječi center v Sežani ter s tem zagotoviti dolgoročno vzdržnost v kontekstu 
zagotavljanja požarne varnosti na Krasu ter širšem območju jugovzhodne Slovenije. Glede na 
organiziranost gasilstva in civilne zaščite v RS predvidena nadgradnja/izgradnja centra pomeni 
veliko dodano vrednost za celotno državo in ne zgolj za obravnavano območje.

Predlog vsebin projekta:
Izgradnja namenskega centra za učinkovito požarno varstvo in zagotavljanje hitrega odziva na 
požare v naravnem okolju.

V centru je predvideno za:
 situacijski center (spremljanje situacije 24/7),
 operativni center s spremljajočo infrastrukturo (podpora odločanju),
 prostori za  pripadnike odzivnih enot in udeležence usposabljanj,
 vzdrževanje pripravljenosti na odziv za požare v naravnem okolju,
 usposabljanje operativnih gasilcev za ukrepanje ob večjih požarih v naravnem okolju in za 

gašenje notranjih požarov (modul A in B),
 praktično usposabljanje kandidatov, ki se v gasilski šoli usposabljajo za pridobitev poklica 

gasilec (gašenje požarov v naravnem okolju, delo z motorno žago, gašenje požarov z 
uporabo zrakoplovov itd.),

 specifična usposabljanja (za jamarje, gozdarje in gasilce iz drugih držav),
 teoretična usposabljanja (v učilnicah),
 izvajanje drugih programov usposabljanja na področju varstva pred naravnimi in drugimi 

nesrečami.

Območje NCCZ-POŽUK
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Na tem območju je zagotavljanje požarne varnosti s strani prostovoljnih gasilskih društev pokrito 
slabše, kot to velja za večino drugih delov države, ob dejstvu, da je na tem območju višja stopnja 
požarne ogroženosti zaradi vpliva mediteranskega podnebja, značilne primorsko – kraške 
vegetacije, izpostavljene železniške proge ter zahtevnosti terena, predvsem glede na dostopnost, 
številne kraške jame, brezna, itd. 

Opis lokacije:
URSZR v Sežani že izvaja dejavnost usposabljanja in izobraževanja ter skupaj z lokalnimi 
skupnostmi (očbina Sežana itn.) zagotavlja požarno varnost na območju Krasa in jugozahodne 
Slovenije. Predlagana lokacija že ima:
• cca 1.800 m2 uporabnih površin,
• 3 predavalnice,
• 20 sob (50 ležišč),
• kuhinja in jedilnica (zagotavljanje do 1.000 obrokov/dnevno),
• poligon za gašenje notranjih požarov (Modul A).
Lokacija in namen podcentra za požare v naravi z nadnacionalno dimenzijo sovpadata s cilji in 
usmeritvami Alpske makroregionalne strategije.  
S projektom se načrtuje izgradnja večnamenskega objekta za potrebe lokalne skupnosti, širšega 
območja/regije in države. 

Za namen predvidene investicije namerava Občina Sežana zgraditi novo komunalno 
infrastrukturo, ki je predmet ločenega projekta.

Območje z nameravano gradnjo obsega zemljišče v velikosti 2.996 m2. 

Slika 18: Lokacija podcentra za požare v naravi 

Splošen opis predvidene gradnje:
Predvidena lokacija gradnje predstavlja degradirano območje. Gradnja in ureditev okolice obsega 
sanacijo obstoječega stanja ter nadgradnjo, v smislu dopirnosa za naravo, okolje, kot za 
prebivalce na obravnavanem območju in v širši regiji.



37

Za namen pridobitve gradbenega dovoljenja so že bile opravljene študije ter pripravljeni 
dokumenti s področja zasnove predvidenega objekta ter njegovih arhitekturnih značilnosti:
- gabarit in višina
- konstrukcija
- streha
- fasada
- stavbno pohištvo
- zunanja ureditev
- parkirne površine
- komunalna in energetska oskrba

Pripravljena dokumentacija z izvršljivimi dokumenti (izvršljivo gradbeno dovoljenje) potrjuje 
potrebo po investiciji. Pripravljena dokumentacija predstavlja odgovor na vpliv podnebnih 
sprememb in podnebno pogojene nesreče, na potrebe po varovanju narave in naravnih virov ter 
po skrbi za zdravo življenjsko okolje, za vse generacije.

Pripravljena dokumentacija tudi kaže, da je projekt pripravljen strokovno, odgovorno ter, da je 
glede na vso potrebno dokumentacijo in pridobljena dovoljenja ter ob zagotovljeni podpori 
lokalnega okolja, k izvajanju projekta možno pristopiti takoj.

• Potrebna sredstva: 5 mio EUR in sicer:
• 1 mio EUR Zahodna kohezijska regija (Evropski regionalni sklad),
• 4 mio EUR Vzhodna kohezijska regija (Evropski regionalni sklad).

5.3 ZAGOTAVLJANJE USTREZNE OPREME ZA IZVAJANJE NALOG NA PODROČJU 
ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI V POVEZAVI Z ODZIVOM NA PODNEBNO 
POGOJENE NESREČE NA DRŽAVNI, REGIONALNI IN LOKALNI RAVNI

Cilj zagotavljanja ustrezne opreme, vozil in sredstev za izvajanje nalog na področju ZRP je 
zagotoviti brezhibno in tehnično ustrezno opremo, vozila in sredstva enotam, da lahko le-te 
zagotavljajo svojo odzivnost in operativno učinkovitost. Sočasno je treba zagotoviti 
usposobljenost enot za delo z opremo, vozili in sredstvi, ki omogočajo logistično podporo in 
reševanje v primeru izrednih dogodkov. Sodobna sredstva, ki jih za uresničevanje svojega 
poslanstva potrebujejo sile ZRP, zaradi svoje zanesljivosti, tehnološke naprednosti in 
zmogljivosti, hkrati predstavljajo tudi dodano vrednost za preprečevanje, omejevanje oziroma 
odpravo posledic podnebno pogojenih nesreč.

Zagotavljanje opreme, vozil in sredstev, ki se bi v primeru podnebno pogojenih nesreč lahko 
uporabila na celotnem območju RS in po kateri je v okviru rednega delovanja enot ZRP izražen 
lokalni in regionalni oziroma državni primanjkljaj so opredeljena v nadaljevanju. Navedena 
oprema, vozila, mehanizacija in druga sredstva povečujejo možnosti za ustrezen odziv v primeru 
podnebno pogojenih nesreč, kot so poplave, žled in požari v naravnem okolju. Brez ustrezne, 
sodobne opreme, vozil in sredstev ni mogoč niti ustrezen odziv, poleg tega pa se z ustrezno 
opremo, vozili in sredstvi zagotavlja ustrezna in viskokokakovostna usposabljanja, ki so nujna za 
ustrezen odziv. Sodobna oprema, vozila in sredstva sil ZRP pa sočasno pomenijo manj škodljivih 
vplivov na okolje in manjšo občutljivost na vremenske vplive. Na pomanjkanje specializirane in 
moderne opreme je pokazal primer žledu 2014, ko so bila za ustrezen odziv nujno potrebna 
dvigala in dvižne košare, saj morajo oprema, mehanizacija in sredstva za odziv delovati tudi, ali 
pa ravno takrat, ko vse drugo odpove. Sodobna oprema sil ZRP bi jim omogočila pridobivanje 
izkušenj z moderno in varnih opremo, vozili ter sredstvi.
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• Med opremo, vozila in sredstva, potrebna za odziv sil ZRP na podnebno pogojene 
nesreče sodijo prednostno:

− Regionalno-lokalne enote za hitre intervencije - za obvladovanje podnebno 
pogojenih nesreč (RLEHI-ONN) - TIP 1 (za enote na ravni GEŠP): 
• avtolestve 
• posebna vozila z dvigalom npr. 32 do 40 m s kontejnerji za posamezen namen
• tipske specializirane menjalne nadgradnje za:

• poplave
• žled, vetrolom in toča
• gozdne in travniške požare

• platoji za prevoz večje opreme naravnih nesreč (črpalke, agregati,…). 

    

    

    

Slika 19-24: Želena oprema, vozila in sredstva enot RLEHI-ONN za odziv na podnebno pogojene nesreče 

− Regionalno-lokalne enote za hitre intervencije - za obvladovanje podnebno 
pogojenih nesreč (RLEHI-ONN) - TIP 2 (za enote ravni osrednjih občinskih 
enot):
• posebna vozila z dvigalom do 32 m s kontejnerji za posamezen namen
• posebna vozila z dvigalom do 20 m in kesoni
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Slika 25-30: Želena oprema, vozila in sredstva enot RLEHI-ONN za odziv na podnebno pogojene nesreče

Večina te namenske opreme, zagotovljene s strani države, bi bila stalno razporejena na območju 
RS po regionalno-lokalnem principu in glede na ogroženost zaradi podnebno pogojenih nesreč, 
ob predpostavki, da se organizirane RLEHI-ONN enote s to opremo odzovejo na poziv URSZR 
oz. poveljnika CZ RS v primeru nesreče večjega obsega kjerkoli v RS (oz. v obmejnih regijah 
sosednjih držav) v določenem intervencijskem času.
Potreba po opremi, vozilih in sredstvih za odziv na podnebno pogojene nesreče je izkazana in 
dlje časa trajajoča, zato je URSZR že pristopila k nakupu in zagotavljanju naslednje specializirane 
opreme, vozil in sredstev:

- tovorna terenska vozila s hidravličnim kotalnim nalagalnikom s teleskopsko roko in 
kontejnerji z namensko opremo za odziv na poplave (6 vozil v teku), razporejeni bodo 
regijsko,

- intervencijska specialna tovorna terenska vozila s hidravličnim dvigalom (dve vozili v 
teku),

- tovorna terenska vozila za vleko in prevoz materialnih sredstev s pripadajočo opremo: 
tovorno terensko vozilo za nakladanje/razlaganje s hidravličnim kotalnim nalagalnikom s 
teleskopsko roko, tovorno terensko vozilo za nakladanje/razlaganje s hidravlično 
nakladalno ploščadjo in hidravličnim dvigalom (predinvesticijska zasnova).

- intervencijska specialna tovorna terenska vozila s pripadajočo opremo – hidravličnim 
dvigalom (predinvesticijska zasnova) – nakup dodatnih vozil,  
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- delovni stroji: oprtni viličar za težke terenske pogoje uporabe in oprtni viličar za težke 
terenske pogoje uporabe – zložljiv, s pregibnim jermom, plinski čelni viličar s kabino, 
električni paletni viličar z dvigalom, kopač, nalagalnik, transportna prikolica, prikolice za 
prevoz delovnih strojev, zabojnikov in standardnih kotalnih zabojnikov, kotalni zabojnik 
za skladiščenje materialnih sredstev in opreme, kotalni zabojnik – univerzalna ploščad, 
kotalni zabojnik – keson za razsuti tovor, snežni plug (predinvesticijska zasnova), 

- vozila za usposabljanje sil za zaščito, reševanje in pomoč za primere podnebno 
pogojenih nesreč: tehnično reševalno vozilo (z dvigalom), vozilo za tunelsko gašenje, 
velika cisterna za gozdne požare, avtolestev s košaro, različna vozila s cisterno, 
večnamensko vozilo (z modulom za gozdne požare), večje vozilo za gašenje gozdnih 
požarov, vozilo za logistiko (s ponjavo in nakladalno ploščadjo), tovorno vozilo, vozilo za 
prevoz moštva, manjše tovorno vozilo z nakladalno rampo (faza izvedbe JN).

Nakup nekaterih navedenih sredstev iz proračuna URSZR oz. RS je že v teku ali načrtovan, pri 
čemer število načrtovanih ali kupljenih vozil, opreme in sredstev ne zadošča za zadostno 
geografsko pokritost države. Potrebno bi bilo povečati število načrtovanih sredstev za nakup, za 
kar bi bilo potrebno še cca. 40.000.000,00 EUR evropskih sredstev. Dodatno je izkazana potreba 
po nakupu večjega števila vozil za potrebe na regionalno-lokalni ravni, katerih postopki nakupa 
še niso v teku (obstoječi zgolj na nivoju RS). Gre za vozila in sredstva za prevoz moštva z opremo 
in pogonom 4x4 za odziv na podnebno pogojene nesreče, ki rezultirajo v vožnji po neurejenih 
poteh, specialna terenska vozila 4x4 z nadgradnjo, terenska vozila s prikolicami z žerjavi in 
platforme za dvigovanje sil ZRP za delo na višini za odziv v primeru toče, poveljniško-štabne 
kontejnerje za koordiniran odziv na podnebno pogojene nesreče na regijski ravni in štabno-
komunikacijska vozila na regionalni ravni, ki se uporabljajo za komuniciranje med odzivanjem na 
podnebno pogojeno nesrečo in lahko tudi kot rezervna lokacij regijskih centov za obveščanje.    

• Potrebna sredstva za predlagane ukrepe 2 c iz EKP 2014-2020 in VFO 2021-2027:
o 40 mio EUR in sicer:

§ 8 mio EUR Zahodna kohezijska regija (Evropski regionalni sklad),
§ 32 mio EUR Vzhodna kohezijska regija (Evropski regionalni sklad).

5.4 PRIPRAVA IN NADGRADNJA USPOSABLJANJ TER UČNIH PRIPOMOČKOV ZA 
IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE SIL ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN POMOČ, 
VEZANIH NA ODZIV V PRIMERU PODNEBNO POGOJENIH NESREČ

V okviru priprave in nadgradnje usposabljanj ter učnih pripomočkov za izobraževanje in 
usposabljanje sil za ZRP vezanih na odziv v primeru podnebno pogojenih nesreč so predvidena 
posodabljanja obstoječih programov usposabljanja, priprava novih programov ter uvajanje 
sodobnih oblik usposabljanja in učnih pripomočkov. Prednostno bo vzpostavljeno usposabljanje 
za odziv sil ZRP na podnebno pogojene nesreče, pojasnjen v nadaljevanju. 

KONCEPT USPOSABLJANJA ENOT ZA ODZIV NA PODNEBNO POGOJENE NESREČE V 
REPUBLIKI SLOVENIJI  

Podnebne spremembe predstavljajo resno grožnjo, s katero se bo človeštvo soočalo prihodnja 
desetletja ali celo stoletja. Podatki kažejo, da je naše podnebje že toplejše, kažejo se spremembe 
padavinskega, rečnega režima, vremenski dogodki so pogostejši in intenzivnejši. Naravne 
nesreče, ki so v veliki meri posledica podnebnega dogajanja kot so poplave, ujme, požari v 
naravnem okolju, žled se pojavljajo v pogostejših časovnih presledkih, zajamejo lahko zelo široko 
področje, nemalokrat zahtevajo poleg velike materialne škode tudi človeška življenja. Če k tem 
dejavnikom podnebnih sprememb dodamo še neprimerno prostorsko načrtovanje in pomanjkljiv 
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nadzor pri gradnji, to posledično pomeni, da se število intervencij sil za zaščito, reševanje in 
pomoč po nesrečah povečuje, intervencije so zahtevnejše. Prebivalci pa so po drugi strani vse 
bolj odvisni od pomoči reševalcev. 

Od oseb, ki sodelujejo v intervencijah se pričakuje: dobra telesna pripravljenost, razpoložljivost v 
zelo kratkem času in visoka usposobljenost za opravljanje nalog. Posledice nesreč so lahko zelo 
različne, ob obsežnejših nesrečah je potrebno angažirati množico različnih organizacij in 
posameznikov, ki imajo specifična znanja. Tem zahtevam je potrebno prilagoditi koncept 
usposabljanja reševalce za strokovno, varno in koordinirano ukrepanje ob nesrečah. 

Namen usposabljanja
Udeležence opolnomočiti za uspešno spopadanje in odziv na podnebno pogojene nesreče.

Udeležence pripraviti za učinkovito odzivanje na različne posledice nesreč, timsko delo, 
prevzemanje odgovornosti, skrb za lastno varnost in varnost sotovarišev ter za delovanje v 
različnih oblikah začasnih sestavov enot za odziv na nesreče. 

Predpostavke za pripravo vsebin programov usposabljanja 
- udeleženci imajo že končana temeljna usposabljanja (potrebna strokovna znanja) oziroma 

končana izobraževanja,
- udeleženci usposabljanja so pripadniki različnih organizacij, uslužbenci javnih podjetij, 

prostovoljci…
- usposabljanja so organizirana na različnih ravneh delovanja, 
- organizacije se glede na oceno ogroženosti zaradi naravnih nesreč usposobijo za odziv v 

svojem okolju in za delovanje kot pomoč na ravni regije, države ali na obmejnem območju,
- usposabljanje se organizira modularno,
- posameznik se lahko udeleži več modulov usposabljanja.

Cilji usposabljanja
- seznaniti udeležence z osnovnimi značilnostmi naravnih nesreč povezanih z vremenskimi 

spremembami,
- seznaniti udeležence z organizacijsko strukturo reševalnih sestavov, ki se odzivajo na 

nesreče, 
- seznaniti udeležence z vodenjem intervencij, vlogo vodij intervencij in koordinacijo med 

različnimi organizacijami, ki v intervenciji sodelujejo,
- udeležence usposobiti za vključitev in izvajanje nalog na različnih ravneh in ob različno 

zahtevnih intervencijah,
- privzgojiti občutek za varnost, 
- vzdrževati in izpopolnjevati pridobljena znanja.  

Ciljne skupine usposabljanja:
 posamezniki, ki imajo že opravljena temeljna izobraževanja in usposabljanja in potrebna 

strokovna znanja,
 predstavniki različnih organizacij, uslužbenci javnih podjetih in prostovoljci, ki delujejo 

oziroma se odzivajo na podnebno pogojene nesreče.
 glede na raven organiziranja: 

o enote na občinski ravni 
o enote na regijski ravni 
o enote na državni ravni 
o enote za ukrepanje v tujini 

Ciljne skupine glede na vrsto nesreče/naloge: 
- enote za gašenje požarov v naravnem okolju,
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- enote za reševanje ob poplavah, 
- enote za  izvajanje nalog ob žledu, 
- enote za izvajanje nalog po ujmah, 
- vodstvo intervencij,
- enote za logistično oskrbo.

 
Izvedba usposabljanj 
Usposabljanja se izvede v enem od treh namensko organiziranih regionalnih centrih, ki so 
namensko opremljeni s poligoni za: 
- usposabljanje za reševanje ob poplavah in ujmah, 
- usposabljanje za gašenje požarov v naravnem okolju in 
- usposabljanje za ukrepanje ob žledu in ujmah

Moduli usposabljanja:
- usposabljanje za ukrepanje ob poplavah vodotokov (vsi tipi poplav) 
- usposabljanje za ukrepanje ob ujmah (veter, toča, nalivi)
- usposabljanje za ukrepanje ob pojavu žleda
- usposabljanje za ukrepanje ob pojavu požarov v naravnem okolju, 
- usposabljanje za vodenje več organizacijskega odziva na nesrečo.

Vrste usposabljanj: 
- dopolnilno usposabljanje, 
- obnovitveno usposabljanje. 

Pogoji za vključitev v program: 
- razporejenost v enoto.

Vzdrževanje usposobljenosti 
Po končanem dopolnilnem usposabljanju se udeleženci udeležijo: 
 obnovitvenih usposabljanj v določenih časovnih obdobjih in 
 občinskih, regijskih, državnih in mednarodnih vaj. 

Predvideni ukrepi, sofinancirani iz evropske hohezijske politike na področju usposabljanj 
obsegajo: 
- posodabljanje obstoječih programov usposabljanja, ki se parcialno ali v celotni nanašajo na 

podnebno pogojene nesreče, 
 priprava novih programov usposabljanja glede na vire ogrožanja in spremembe na področju 

organiziranja in opremljanja sil za ZRP, 
 uvajanje sodobnih oblik usposabljanja z razvojem in nadgradnjo teoretičnih in praktičnih učnih 

pripomočkov za izobraževanje in usposabljanje akterjev na operativni ravni, 
 nadgradnja učnih pripomočkov za simulacije nesreč povezanih s podnebnimi spremembami.

• Potrebna sredstva: 5 mio EUR, in sicer:
• 4 mio EUR Evropski regionalni sklad in 
• 1 mio EUR Evropski socialni sklad.
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6. SKLEP

Po Resoluciji o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2016-
2022 gre za celovit podsistem, ki deluje usklajeno z drugimi podsistemi nacionalne varnosti 
države, in temelji na prostovoljstvu ter medsebojnem sodelovanju poklicnih in prostovoljnih 
reševalnih struktur, tako na državni, regionalni in lokalni ravni. “Njegove temeljne naloge so 
izvajanje preventivnih ukrepov, vključno s preventivnimi ukrepi na področju varstva pred požarom 
in varstva pred utopitvami, vzdrževanje pripravljenosti, izobraževanje in usposabljanje za ZRP, 
opazovanje, obveščanje, opozarjanje in alarmiranje ob nevarnostih in nesrečah ter zaščita, 
reševanje in pomoč ob nesrečah vseh vrst, kar vključuje tudi neposredno odpravljanje posledic 
nesreč ter sanacijo po nesreči” (ReNPVNDN16–22, poglavje 2.1). Za učinkovito delovanje 
sistema je potrebna organiziranost in zagotavljanje delovanja vseh reševalnih in drugih struktur v 
sistemu, njihova opremljenost in usposabljenost za odzivanje na različne izredne dogodke. 
Učinkovito delovanje sistema zagotavljajo država in lokalne skupnosti, naraščajoč trend, 
pogostost in kompleksnost nesreč, predvsem podnebno pogojenih, pa nakazujejo na potrebo po 
večjih investicijah na področju ZRP. Podnebno pogojene nesreče so čedalje bolj pogoste, njihovo 
tradicionalno območje nastanka se širi, kar je na primeru Slovenije najbolj očitno pri požarih v 
naravnem okolju. Sočasno je škoda po nesrečah, kot sta žled in poplave, ki so Slovenijo prizadele 
v zadnjih dveh desteletjih, lahko zelo velika. Naraščanje trenda podnebno pogojenih nesreč je na 
ozemlju RS pričakovano tudi v naslednjih letih in desetletjih, zato se je za odziv nanje potreba 
učinkovito pripraviti. Potrebne so investicije v povezavi z dograjevanjem infrastrukturnih in 
informacijsko-komunikacijskih sistemov, izboljšanjem organiziranosti, razmer in opreme za 
delovanje sil ZRP ter njihovo usposobljenostjo na vseh ravneh (državni, regionalni in lokalni). 
Splošni cilj takšnih investicij je zagotoviti organiziranost, opremljenost in usposobljenost sil ZRP 
na vseh ravneh, in s tem odziv, reševanje in logistično podporo v primeru podnebno pogojenih 
nesreč. Sočasno je treba zagotoviti usposobljenost za delo z opremo, vozili in sredstvi, ki jih za 
uresničevanje svojega poslanstva potrebujejo sile ZRP. 

V gradivu navedene investicije bi povečale možnosti za ustrezen odziv sil ZRP v primeru 
podnebno pogojenih nesreč, kot so poplave, žled in požari v naravnem okolju. Brez ustrezne 
organiziranosti, opremljenosti in usposobljenosti ter logistične podpore na področju varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami namreč ustrezen odziv sil ZRP ni mogoč. Sočasno sistem varstva 
pred naravnimi in drugimi nesrečami vključuje varstvo ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine 
in okolja, česar ni mogoče ovrednotiti. Varnost, zdravje in mir so vrednote, ki jih ni mogoče in se 
jih niti ne sme ekonomsko opredeljevati.

Prednostni 
sklop

Cilji politike Specifični 
cilji

InvestEU Potrebna  (EU) sredstva

2.Zeleni 
energetski 
prehod z 
razogljičenjem 
družbe 

Cilj politike: 2. 
Bolj zelena, 
nizkoogljična 
Evropa s 
spodbujanjem 
prehoda na 
čisto in 
pravično 
energijo, 
zelene in 
modre 
naložbe, 
krožno 

SC4: 
Spodbujanje 
prilagajanja 
podnebnim 
spremembam 
ter 
preprečevanje 
tveganj in 
krepitev 
odpornosti na 
naravne 
nesreče

1. Vzpostavitev in 
nadgradnja 
infrastrukturnih 
pogojev za boljšo 
pripravljenost, 
odziv in 
usposobljenost sil 
za zaščito, 
reševanje in pomoč 
na podnebno 
pogojene nesreče:



44

gospodarstvo, 
prilagajanje 
podnebnim 
spremembam 
ter 
preprečevanje 
in upravljanje 
tveganj

a. Vzpostavitev 
infrastrukturnih in 
informacijsko-
komunikacijskih 
pogojev za boljše 
spremljanje, 
pripravljenost in odziv 
sil za zaščito, 
reševanje in pomoč 
na podnebno 
pogojene nesreče

b. Vzpostavitev in 
dograjevanje 
infrastrukturnih 
pogojev za boljšo 
usposobljenost sil 
ZRP na državni,  
regionalni in lokalni 
ravni.

2. Razvoj in 
posodobitev 
podlag ter opreme 
za krepitev 
odpornosti in odziv 
sil za zaščito, 
reševanje ter 
pomoč pri varstvu 
ljudi, živali, 
premoženja, 
kulturne dediščine 
in okolja za primere 
podnebno 
pogojenih nesreč:

c. Zagotavljanje 
ustrezne opreme za 
izvajanje nalog na 
področju ZRP v 
povezavi z odzivom 
na podnebno 
pogojene nesrečena 
državni, regionalni in 
lokalni ravni.

50 mio EUR in sicer:
§ 40 mio EUR 

Zahodna 
kohezijska regija 
(predvsem 
infrastruktura – 
Kohezijski sklad),

§ 10 mio EUR 
Vzhodna 
kohezijska regija 
(Evropski 
regionalni sklad).

5 mio EUR in sicer:
§ 1 mio EUR 

Zahodna 
kohezijska regija 
(Evropski 
regionalni sklad),

§ 4 mio EUR 
Vzhodna 
kohezijska regija 
(Evropski 
regionalni sklad).

40 mio EUR in sicer:
§ 8 mio EUR 

Zahodna 
kohezijska regija 
(Evropski 
regionalni sklad),

§ 32 mio EUR 
Vzhodna 
kohezijska regija 
(Evropski 
regionalni sklad).
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d. Priprava in 
nadgradnja 
usposabljanj ter 
učnih pripomočkov 
za izobraževanje in 
usposabljanje sil 
ZRP za odziv na 
podnebno pogojene 
nesreče.

5 mio EUR in sicer:
§ 5 mio EUR 

Vzhodna 
kohezijska regija 
(4 mio EUR 
Evropski 
regionalni sklad in 
1 mio EUR 
Evropski socialni 
sklad).
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7. PREDLOG STRUKTURNIH REFORM – program NG EU

Ozadje programa:
• Načrt mora vsebovati pakete strukturnih reform in investicij po posameznih področij 

(dolgoročni učinek!).  
• Vsebina vezana na specifična priporočila državam in prioritete kot so „digitalno“, „zeleno“, 

produktivnost, trg dela, izobraževanje in spretnosti, R&R, sociala, zdravje.
• Odločanje o načrtih v okviru EU semestra (kvalificirana večina v Svetu).
• Vsa sredstva morajo biti komitirana do 2023 in izvedena do 2026.
• Sredstva bodo izplačana po tranšah glede na izvedbo mejnikov in ciljev.

Vsebina načrta, ki ga predlaga država članica mora vsebovati:
– povezavo na CSRje ,
– ocena vpliva na potencialno rast in okrevanje, 
– ocena doprinosa k „zeleni“ in „digitalni“ tranziciji,
– postavitev mejnikov, ciljev in časovnice za izvedbo reform in investicij – ob 

nedoseženih ciljnih vrednosti ne bo denarja,
– ocena stroškov reform in investicij,
– povezava in skladnost z drugimi EU  programi.

Za RS veljajo CSR za 2020 in 2021 (https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2020-european-
semester-csr-comm-recommendation-slovenia_sl.pdf ):

• 1. v skladu s splošno odstopno klavzulo sprejme vse potrebne ukrepe za učinkovit odziv 
na epidemijo, ohranitev gospodarstva in podporo okrevanju, ki bo sledilo; če gospodarske 
razmere to omogočajo, izvaja fiskalne politike, namenjene doseganju preudarnih 
srednjeročnih fiskalnih položajev in zagotavljanju vzdržnosti dolga ob krepitvi naložb; 
zagotovi odpornost zdravstvenega sistema in sistema dolgotrajne oskrbe, med drugim z 
zagotavljanjem zadostne oskrbe s kritično medicinsko opremo in odpravo pomanjkanja 
zdravstvenih delavcev; 

• 2. zagotovi ustrezno nadomestilo dohodka in socialno zaščito; ublaži učinek krize na 
zaposlenost, med drugim z okrepitvijo shem krajšega delovnega časa in s prožnimi 
ureditvami dela; poskrbi, da bodo ti ukrepi zagotavljali ustrezno zaščito za delavce z 
nestandardnimi oblikami zaposlitve; 

• 3. nadaljuje hitro izvajanje ukrepov za zagotavljanje likvidnosti in financiranja podjetjem 
in gospodinjstvom ter zmanjšanje upravnega bremena; da prednost zrelim javnim 
naložbenim projektom in spodbuja zasebne naložbe v podporo gospodarskemu 
okrevanju; osredotoči naložbe na zeleni in digitalni prehod, zlasti na čisto in učinkovito 
proizvodnjo in rabo energije, okoljsko infrastrukturo, trajnostni promet, raziskave in 
inovacije ter uvajanje omrežja 5G; spodbuja digitalne zmogljivosti podjetij ter krepi 
digitalna znanja in spretnosti, e-trgovino in e-zdravje.

Za reforme veljajo tudi CSRji iz leta 2019.

Naslovljene vsebine s področja CZ in ZRP:

Večji izredni dogodki, ki so v zadnjih letih prizadeli Slovenijo kažejo na njihovo vse bolj 
kompleksno naravo, velik obseg in pogostost pojavljanja. Novim virom ogrožanje je vsekakor 
potrebno vključiti tudi vseprisotne podnebne spremembe, ki se v svoji pojavni obliki kažejo kot 
večje ogrožanje pred naravnimi in drugimi nesrečami (poplave, žled, zemeljski plazovi, požari v 
naravnem okolju ipd). V odziv na naravne nesreče in druge nesreče ter druge kompleksne izredne 
dogodke je vključenih veliko deležnikov tako na državni (ministrstva, civilna zaščita, policija, 
vojska), kot na lokalni ravni (občine, sile ZRP, podjetja in zavodi). Izkazalo se je, da so izvajalci 
reševalnih in drugih operativnih nalog učinkoviti pri izvajanju svojih nalog, pojavlja pa se vrzel pri 
usklajevanju skupnega, celovitega odziva, ki temelji na okrepljeni komunikaciji ter predhodno 
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pripravljenimi jasnimi načrti in koncepti odziva. Na vseh ravneh je potreben okrepljen vezni člen, 
ki lahko vse te deležnike strokovno in operativno poveže v učinkovit in enoten odziv. To funkcijo 
bi v prihodnosti lahko izvajal sistem civilne zaščite (CZ) s Poveljnikom CZ RS in URSZR.  

Predlog strukturne reforme je Povečanje integracije sistema VNDN oz. CZ s ciljem boljše 
pripravljenosti in odziva ob podnebno pogojenih nesrečah. Povečana integracija sistema CZ 
temelji na viziji (ponovne) določitve deležnikov v sistemu in njihovo vlogo pri odzivanju na vse bolj 
kompleksne izredne dogodke ter njihovo opolnomočenje (organiziranje, usposabljanje, 
opremljanje) za učinkovitejšo pripravljenosti in odziv na nesrečo ter večjo povezljivost med 
različnimi deležniki na horizontalni in vertikalni ravni izvajalcev. 

Področje VNDN, za katerega se v evropskem prostoru in tudi v Republiki Sloveniji uporablja tudi 
termin CZ v širšem smislu, se je v skoraj tridesetletni zgodovini nadgrajevalo in dopolnjevalo. 
Postopna nadgraditev je predvidena v Resoluciji o nacionalnem programu varstva pred naravnimi 
in drugimi nesrečami v letih od 2016 do 2022, vsekakor pa se bo proces nadaljeval v naslednjem 
nacionalnem programu za obdobje od 2023 do 2030.

Predlogi strukturnih reform sistema odzivanja na kompleksne izredne dogodke povezane na 
podnebne spremembe temeljijo na: 

1. Opolnomočenje nacionalnega organa CZ za odzivanje na nesreče in druge izredne 
dogodke znotraj državne uprave

URSZR mora dobiti dodatne vzvode za operativno izvajanje strategije odzivanja na vse 
kompleksne izredne dogodke v državi, povezovanje različnih resorjev, pripravo in implementacijo 
načrtov ter ocen tveganj, koordinacijo, usposabljanje itd. Organ bi v prihodnje moral dobiti 
pristojnost možnost horizontalnega povezovanja različnih resorjev. 

URSZR bi s predlagano opolnomočitvijo še naprej skrbela za razvoj sistema VNDN na državni 
ravni, gasilstvo, državne enote civilne zaščite, sistem odzivanja na izredne dogodke, preventivo 
in ozaveščanje, izobraževanje in  usposabljanje, pripravo državnih načrtov in ocen tveganj, enotni 
sistem komunikacij, skladiščenje zaščitne opreme itd. Naštete aktivnosti pa bi bile razširjene še 
na koordinacijo skupnega odziva na izredne dogodke, krizno komuniciranje, zagotavljanje 
informacijsko-komunikacijske podpore pri odzivanju na izredne dogodke, pripravo državnih 
načrtov z odzivom na operativni in strateški ravni ter organizacijo in izvedbo celovitih državnih vaj 
odzivanja na izredne dogodke. 

Opolnomočenje URSZR za povečevanje integracije sistema CZ predvideva tudi prenovo 
kadrovskega načrta URSZR, ki že več let ostaja enak. Uveljavljana organizacija in kadrovska 
sestava omogočajo učinkovito delovanje podsistema ZRP, ne omogočajo pa zapolnitev vrzeli pri 
usklajevanju skupnega, celovitega odziva na kompleksne izredne dogodke. Dodaten predlog 
povečane integracije sistema je tudi iskanje boljših prostorskih rešitev, saj se tako URSZR kot 
tudi javne reševalne službe soočajo s prostorsko stisko.  Pri tem podpiramo dolgoročno 
združevanje in razvoj prostorskih, tehničnih, logističnih in drugih zmogljivosti gasilcev, nujne 
medicinske pomoči, Civilne zaščite, Rdečega križa in drugih reševalnih služb na skupnih lokacijah 
oziroma v skupnih objektih zaradi povečevanja racionalnosti, učinkovitosti, pa tudi hitrejše 
odzivnosti ob različnih vrstah nesreč. V okviru skupnega državnega centra za civilno zaščito bi 
se vzpostavil tudi operativni in situacijski center spremljajočo infrastrukturo (spremljanje situacije 
v državi in širše ter podpora odločanju po vključenih resorjih in področjih) in povečani 
infrastrukturni pogoji za koordinacijske sestanke in seje Štabov CZ. 
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URSZR bi za izvajanje zgoraj navedene vizije morala imeti večjo samostojnost pri izvajanju 
finančne, kadrovske in nabavne politike.   

2. Vloga poveljnikov in štabov CZ

Povečevati je potrebno vlogo Štabov CZ na vseh ravneh, predvsem pa na ravnih podjetij oz. 
zavodov, občin, ministrstev, predvsem s stalnim vlaganjem v imenovani kader (izobraževanje) ter 
enotno metodologijo ter procese dela. Obvladovanje nesreč oz. izrednih dogodkov (ang. Disaster 
/ Emergency / Crisis management) je multidisciplinarna stroka, ki mora biti podprta z vlaganjem 
v kader in krepitvijo stroke. To bo možno samo z povečevanjem organiziranosti in 
usposobljenosti. 

Za uspešno vključevanje vseh državnih organov, reševalnih in strokovnih služb v enovit odziv na 
kompleksne izredne dogodke, je potrebno bolje definirati vlogo članov v Štabu civilne zaščite 
Republike Slovenije (ŠCZRS) pod vodstvom Poveljnika Civilne zaščite RS ter tudi v regijskih in 
občinskih ŠCZ. Članstvo mora biti povečano z namestniki posameznih funkcij, vzpostavljena pa 
mora biti tudi neposredna povezava ŠCZRS s štabi organiziranimi na drugih ravneh (ministrstva, 
občine, podjetja / zavodi). 

Pri povečevanju integracije sistema CZ bi aktivno sodelovali člani štabov CZ na ministrstvih (oz. 
kriznih skupin), državnih organih, zavodih, javnih službah itn., ki bi znotraj lastnih organizacij 
izvajali podobne naloge za zagotavljanje lastne dejavnosti in sodelovali z URSZR pri tovrstnih 
nalogah na državni ravni (prispevali vsebino načrtov, sodelovali v vajah, na usposabljanjih…). 
Vodje omenjenih štabov CZ na izvedbeni ravni bi bili imenovani v Štab CZ RS, ki bi se aktiviral 
ob kompleksnem izrednem dogodku. Poveljnik CZRS bi operativno - strokovno usklajeval štabe 
CZ  in odziv na naravne ali druge nesreče, v primeru kompleksnih izrednih dogodkih pa bi odziv 
usklajeval član štaba CZRS, na katerega področju dela se je izredni dogodek pojavil. 

-

3. Izboljšana učinkovitost lokalnega in regijskega odziva na izredne dogodke

Sistem CZ temelji na načelu postopnosti, ki predvideva postopno vključevanje višjih teritorialnih 
in specialističnih resursov pri odzivu na dogodke.  Lokalni odziv temelji predvsem na zmogljivostih 
občinskih služb in lokalnih operativnih enot. 

Povečano integracijo je potrebno doseči s povečevanjem zavedanja potrebnosti in pomembnosti 
sistema odziva na izredne dogodke ter s krepitvijo usposobljenosti za obvladovanje nesreč 
oziroma izrednih dogodkov, ki je multidisciplinarna stroka in mora biti podprta z vlaganjem v kader 
in s krepitvijo stroke. 

Dodatno je potrebno definirati vključenost občinskih služb in različnih javnih zavodov v 
pripravljenost in odziv ter v procese ozaveščenosti vključevati tudi župane.
 
Poseben poudarek je potrebno dati tudi na vzpostavitev pogojev za regijske in državne 
kapacitete, ki se organizirajo za pomoč izven svoje teritorialne pristojnosti. Strukturne reforme je 
potrebno izvesti z mislijo o prihodnji regionalizaciji Slovenije – ustanovitvi pokrajin. S tem bi se 
del pristojnosti države tudi s področja VNDN prenesel na regije oziroma pokrajine – skrb za 
regijske reševalne enote, razvoj civilne zaščite na regijski ravni, upravljanje regijski centrov 112, 
itd.
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4. Uveljavljena enotna metodologija vodenja odziva na izredne dogodke

Potrebno je sistemsko uvesti enotno metodologijo vodenja odziva na dogodke (SVOD) in 
neprekinjenega delovanja (ISO standard Neprekinjenega poslovanja).

Pri uvajanju enotne metodologije SVOD je potrebno vključiti vse deležnike ter dopolniti in povečati 
število usposabljanj s področja vodenja intervencij ter drugih dogodkov. 

Način uvedbe reforme
Pripravo prenovljene strategije zahteva spremembe v Doktrini ZRP ter v Zakonu o varstvu pred 
naravnimi in drugimi nesrečami. 

Vsakršna nadgradnja sistema mora biti podprta s povečevanjem finančnih in kadrovskih virov, 
kot predpogoj za povečevanje učinkovitosti.

Konkretni projekti za dosego reform:

Zap 

št.

Naziv reforme Kratek opis vrednost

1 Povečanje 
integracije sistema 
VNDN oz. CZ, 

s poudarkom na 
veljavni CSR za 2020 
in 2021 
(https://ec.europa.eu/i
nfo/sites/info/files/202
0-european-
semester-csr-comm-
recommendation-
slovenia_sl.pdf ) - 
1. v skladu s splošno 
odstopno klavzulo 
sprejme vse 
potrebne ukrepe za 
učinkovit odziv na 
epidemijo 

Povečana integracija sistema CZ temelji na viziji 
(ponovne) določitve deležnikov v sistemu in 
njihovo vlogo pri odzivanju na vse bolj 
kompleksne izredne dogodke ter njihovo 
opolnomočenje (organiziranje, usposabljanje, 
opremljanje ter ustrezna infrastruktura) za 
učinkovitejšo pripravljenosti in odziv na nesrečo 
ter večjo povezljivost med različnimi deležniki na 
horizontalni in vertikalni ravni izvajalcev. 

1. Opolnomočenje nacionalnega 
organa CZ za odzivanje na nesreče 
in druge izredne dogodke znotraj 
državne uprave

Dolgoročno združevanje in razvoj prostorskih, 
tehničnih, logističnih in drugih zmogljivosti 
gasilcev, nujne medicinske pomoči, Civilne 
zaščite, Rdečega križa in drugih reševalnih 
služb na skupnih lokacijah oziroma v skupnih 
objektih zaradi povečevanja racionalnosti, 
učinkovitosti, pa tudi hitrejše odzivnosti ob 
različnih vrstah nesreč. V okviru skupnega 
državnega centra za civilno zaščito bi se 
vzpostavil tudi operativni in situacijski center 
spremljajočo infrastrukturo (spremljanje 
situacije v državi in širše ter podpora odločanju 
po vključenih resorjih in področjih) in povečani 
infrastrukturni pogoji za koordinacijske sestanke 
in seje Štabov CZ

2. Vloga poveljnikov in štabov CZ
Povečevati je potrebno vlogo Štabov CZ na vseh 
ravneh, predvsem pa na ravnih podjetij oz. 

Potrebna 
sredstva  NG 
EU: 25 mio EUR 
in sicer:

Vrednost 
reformnega dela 
-1 za NG EU:

15 mio EUR
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zavodov, občin, ministrstev, predvsem s stalnim 
vlaganjem v imenovani kader (izobraževanje) ter 
enotno metodologijo ter procese dela. 
Obvladovanje nesreč oz. izrednih dogodkov 
(ang. Disaster / Emergency / Crisis 
management) je multidisciplinarna stroka, ki 
mora biti podprta z vlaganjem v kader in 
krepitvijo stroke. To bo možno samo z 
povečevanjem organiziranosti in 
usposobljenosti. 

3. Izboljšana učinkovitost lokalnega in 
regijskega odziva na izredne 
dogodke

Lokalni odziv temelji predvsem na zmogljivostih 
občinskih služb in lokalnih operativnih enot. 

Poseben poudarek je potrebno dati tudi na 
vzpostavitev pogojev za regijske in državne 
kapacitete, ki se organizirajo za pomoč izven 
svoje teritorialne pristojnosti. 

Strukturne reforme je potrebno izvesti z mislijo o 
prihodnji regionalizaciji Slovenije – ustanovitvi 
pokrajin. S tem bi se del pristojnosti države tudi 
s področja VNDN prenesel na regije oziroma 
pokrajine:

- skrb za regijske reševalne enote 
(oprema, vozila z dvigali, kontejnerji,…),

- razvoj civilne zaščite na regijski ravni – 
infrastruktura in kadri,  

- upravljanje regijski centrov 112, itd.

4. Uveljavljena enotna metodologija 
vodenja odziva na izredne dogodke

Potrebno je sistemsko uvesti enotno 
metodologijo vodenja odziva na dogodke 
(SVOD) in neprekinjenega delovanja (ISO 
standard Neprekinjenega poslovanja).

Pri uvajanju enotne metodologije SVOD je 
potrebno vključiti vse deležnike ter dopolniti in 
povečati število usposabljanj s področja vodenja 
intervencij ter drugih dogodkov. 

Vrednost 
reformnega dela 
-2 za NG EU:

1 mio EUR

Vrednost 
reformnega dela 
-3 za NG EU:

7 mio EUR

Vrednost 
reformnega dela 
-4 za NG EU:

2 mio EUR


