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IZZIVI IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA SIL ZA 

ZAŠČITO, REŠEVANJE IN POMOČ

 Razpoložljiva infrastruktura za usposabljanje nezadostna.

 Potreba po specializiranih centrih za usposabljanje v območjih pomembnega vpliva posamezne nesreče

identificirana na ravni Republike Slovenije, EUSDR in DG REGIO.

 Vzpostavitev treh specializiranih centrov, ki vključujejo prilagojene vadbene pogoje in infrastrukturo glede na

tip nesreče na regionalnem ter lokalnem nivoju:

 Podcenter za protipoplavno zaščito na SV Slovenije,

 Podcenter za požare v naravi v Sežani,

 Podcenter za usposabljanje za ukrepanje ob žledu in ujmah na Kočevskem.

 Usposabljanja sil ZRP splošna, z namenom zagotavljanja temeljnih znanj širšemu krogu posameznikov.

 Identificirana potreba po specializiranih usposabljanjih za odziv na poplave, velike požare v naravnem okolju

in žled ter ujme z uporabo modernih tehnologij in učnih pripomočkov.



PODCENTER ZA PROTIPOPLAVNO ZAŠČITO (PCPPZ) V SV 

SLOVENIJI

 Nov podcenter z vadbenim poligonom za usposabljanje in

vadbo lokalnih, regijskih, državnih in tujih sil ZRP.

 Namenjen bo usposabljanju in vadbi tehnično-reševalnih enot

CZ.

 Načrtovana izvedba v okviru Načrta za okrevanje in odpornost

(investicija SLO SERCID), v obdobju 2021 – 2024.

 Vrednost projekta: 3,37 mio EUR.

 Obseg projekta: pridobitev potrebnih dovoljenj, izgradnja

poslovnega objekta, garaže, utrjene manipulativne površin in

parkirni prostori

 Zagotovitev učnih pripomočkov, simulatorjev itd. s kohezijskimi

sredstvi v obdobju 2021-2027.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Območje NCCZ-PCPPZ 

površina cca 125.000 m
2 



PODCENTER ZA POŽAREV NARAVI SEŽANA

 Nov podcenter za učinkovito požarno varstvo in zagotavljanje
hitrega odziva na požare v naravnem okolju.

 Namenjen bo vzdrževanju pripravljenosti na odziv za požare v
naravnem okolju za področje Krasa oziroma usposabljanju
operativnih gasilcev za ukrepanje ob večjih požarih v naravnem
okolju.

 Načrtovana izvedba v okviru Načrta za okrevanje in odpornost
(investicija SLO SERCID) v obdobju 2021 – 2024.

 Vrednost projekta: 2,56 mio EUR.

 Obseg projekta: izgradnja poslovnega objekta oziroma prostorov
za pripadnike odzivnih enot in udeležence usposabljanj, garaže,
situacijski center.

 Zagotovitev učnih pripomočkov, simulatorjev itd. s kohezijskimi
sredstvi v obdobju 2021-2027.



PODCENTER ZA USPOSABLJANJE ZA UKREPANJE OB ŽLEDU

IN UJMAH NA KOČEVSKEM (PUŽUK)

 Nov namenski podcenter za usposabljanje in vadbo

lokalnih, regijskih, državnih in tujih sil ZRP.

 Namenjen bo usposabljanju za odziv na žled in druge

vremenskee ujm tako v urbanih predelih kot tudi na

gozdnih površinah ter cestni, železniški in drugi

komunalno energetski infrastrukturi.

 Načrtovana izvedba v okviru Večletnega finančnega

načrta 2021-2027, v obdobju 2021 – 2027.

 Vrednost projekta: 4,5 mio EUR.

 Obseg projekta: pridobitev potrebnih dovoljenj,

izgradnja poslovnega objekta, garaže, situacijski

center, poligoni.

 

 

 

Območje NCCZ-POŽUK 



USPOSABLJANJA IN  UČNI PRIPOMOČKI ZA IZOBRAŽEVANJE 

SIL ZRP ZA ODZIV NA PODNEBNO POGOJENE NESREČE 

 Cilj je nadgradnja obstoječih usposabljanj in oblikovanje novih specializiranih programov

usposabljanj ter njihova prilagoditev glede na naraščajoče tveganje podnebnih nesreč.

 Oblikovanje programov in izvedba usposabljanj za odziv na poplave in velike požare v naravi

v obdobju 2024-2025 v okviru Načrta za okrevanje in odpornost.

 oblikovanje programov usposabljanj za poplave in velike požare v naravnem okolju: 0,1 mio EUR,

 izvedba usposabljanj za poplave in velike požare v naravnem okolju za 2000 udeležencev: 0,97 mio

EUR.

 Oblikovanje programov in izvedba usposabljanj za odziv na žled, ujme in druge nesreče v

okviruVečletnega finančnega okvira za obdobje 2021-2027.



USPOSABLJANJA IN  UČNI PRIPOMOČKI ZA IZOBRAŽEVANJE 

SIL ZRP ZA ODZIV NA PODNEBNO POGOJENE NESREČE 

 Namen usposabljanj je priprava na učinkovito odzivanje na različne posledice nesreč, timsko

delo, prevzemanje odgovornosti, skrb za lastno varnost in varnost kolegov ter za delovanje v

različnih oblikah začasnih sestavov enot.

 Ciljne skupine:

 enote za gašenje požarov v naravnem okolju,

 enote za reševanje ob poplavah,

 enote za izvajanje nalog ob žledu,

 enote za izvajanje nalog po ujmah,

 vodstvo intervencij,

 enote za logistično oskrbo.



HVALA ZA POZORNOST.

Kontakt: anica.ferlin@urszr.si

mailto:anica.ferlin@urszr.si

