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Izobralevalni programi s podrodja varstva pred naravnimi in drugimi nesredami temeljijo na 102.

in 114. dlenu Zakona o varstr,u pred naravnimi in drugimi nesredami (Uradni list RS, 5t. 51/06 -

IIPBI). IzobraLevalni programi po tej metodologiji pomenijo v skladu z zakonom izobraZevalne

programe za pridobitev izobrazbe ali kvalifikacije ali programe za dolodeno usposab\anje za

za5dito, re5evanje in pomod.

SESTAVINE IZOBRA ZNV TTNIH PROGRAMOV

IzobraLevalni programi (v nadaljnjem besedilu tudi: program) so sestavljeni iz splo5nega in

posebnega dela. Splo5ni del vsebuje ime programa, utemeljenost programa, cilj, ciljno skupino,

trajanje, nadine preverjanja in ocenjevanja, pogoje za vkljuditev v program in napredovanje v

njem ter njegovo uspe5no dokondanje, pogoje za tzvqalce programa, videz listine, sestavljavce

in predlagatelja programa. Posebni del vsebuje predmetnik in kataloge znarya za posamezen

oredmet.

A. SPLOSNI DEL

1. IME PROGRAMA

Ime programa tzhaja iz vsebine rzobraLevalnega programa. Ime naj bo kratko in naj zaiema

bistvo vsebine tzobralevanja ali znanje, ki ga je mogode pridobiti s programom e e Ze obstaja

podoben program, je treba novega poimenovati tako, da bo ime dovolj razlikovalno.

2. UTEMELJITEV PROGRAMA

Z utemeljitvijo programa pojasnimo potrebo po posebnem oziroma novern izobraZevalnem

programu. Sestavljavec programa navede razloge zaradi katerih je doloden program pripravljen

in katerim potrebam je program namenjen.

Utemeljitev je namenjena presoji ministra, pristojnega za varstvo pred naravnimi in drugimi

nesredami, ko odloda o ustreznosti in potrditvi programa, presoji ustreznosti vseh sestavin

programa (ciljev, vsebine in podobno) in izvajalcem programa, da se natandneje seznanijo z

vsemi vpra5anji, ki se nana5ajo na program, saj lahko to pripomore h kakovostnejSi izvedbi.

Pri utemeljitvi izhajamo iz potrebe po izobraLevanlu na podrodju na katerega se program nana5a,

za posameznike (kateri ciljni skupinije program namenjen), pa tudi iz potrebe po tzobralevanju



za organizacijo (ali izobraLevalni program daje znanje in spretnosti, po katerih obstaja realno

povpra5evanje) ter razvojnih potreb dolodenega poklica ali panoge. Utemeljitev vkljuduje tudi

potrebe, ki izhajajo iz spremenjene organizacije dela in razvojnih potreb organizacije (npr.

kak5ne so spremembe, kakSne so potrebe v dolodenem poklicu, ali se zahteva drugadno znanje

oziroma nov tzobraLevalni program, katere morebitne druge spremembe so podlaga

izobraLevalnega programa). Nov program primerjamo tudi s ponudbo vsebinsko podobnih

izobralevalnih programov (npr ali nov rzobraLevalni program zapolnjuje vrzeli v trenutni

rzobraLevalni ponudbi, kako se program povezuje glede na cilje, vsebine in zahtevnost z drugimi

podobnimi izobr a\ev alnimi programi).

Sestavljavec programa mora utemeljiti, zakaj prav tak program pomembno dopolnjuje obstojedo

programsko ponudbo. Utemeljitev se podkrepi s konkretnimi podatki (npr. izobrazbena sestava

ciljne skupine, razpoloLlliva delovna mesta, Stevilo ljudi, ki so morebitni udeleZenci programa,

ime podobnih programov in pomanjkljivosti, ki jih vsebujejo, zaradt desar je nov program

utemelien).

Utemeljitev programa pripravi predlagatelj programa. ZaLeIeno je, da si kot dodatek k

utemeljitvi pridobi tudi eno ali ved mnenj priznanih strokovnjakov in mnenja strokovnih ali

drugih zdruLery s podrodja, ki ga obravnava program.

3. CILJNA SKUPINA

Y tzobraLevalnem programu dolodimo kateri ciljni skupini na splo5no je program namenjen.

Navedemo tiste znadilnosti ciljne skupine, ki so pomembne pri dolodanju sestavin

izobraZevalnega programa (cilji, vsebina, metode, organizacrja in podobno). Izhajamo rz

domneve, za koga bi bil program, ki ga oblikujemo, potreben in za koga nujen. Pri tem

upo5tevamo tudi ugotovitve iz utemeljitve programa. OpiSemo predvideno ciljno skupino in

njene znadilnosti. Pri taki vrsti izobralevanja in usposabljanja je smiselno, odvisno od vrste in

tipa izobraZevalnega programa (kadar je to pomembno za oblikovanje programa) opredeliti

ciljno skupino po vseh ali samo nekaterih znadilnostih predvidenih udeleZencev izobraLevalnega

programa kot so spol, starost, rzobrazba, delovne izku5nje, psihofizidne lastnosti, sposobnosti in

spretnosti, zaposlitveni status in druge pomembne posebne sociodemografske ter strokovne

znadilnosti udeleZencev programa. Znadrlnosti ciljnih skupin so opredeljene z Zakonom o

varstvu pred naravnimi in drugimi nesredami. Znadilnosti ciljnih skupin se lahko dodajo pri

pogojih za vkljuditev v program.



Opisane znadilnosti predvidene ciljne skupine bodo sestavljavcem programa pomagale pri

dolodanju sestavin in vsebin programa. Podatki o ciljni skupini so pomembni tudi za tzvajalce

programa.

4. CILJI  PROGRAMA

Na podlagi opredeljenih potreb po tzobraLevanju iz katerih izhaja rzobralevalni program, se

dolodr.lo cilji izobraZevanja in usposablj anja oziroma rzobralevalnega programa. S cilji dolodimo

znarye ali usposobljenost, ki naj bi jo dosegli udeleZenci v dolodenem dasu. IzraLap sploSna

pridakovanja o zaL.elenem kondnem rezultatu rzobraLevalne dejavnosti ozirorna programa kot

celote. Podobno kot za druge sestavine programa, tudi pri ciljih velja, da poudarjamo ali

prednostno navajajmo predvsem tiste programske cilje, ki so bistveni glede na vrsto ali tip

programa.

V nekaterih primerih predpisi dolodajo programske cilje izobraLevarya. V tem primeru bodo

sestavljavci programa navedli samo posebne cilje, ki izhajajo iz potreb in znadilnosti ciljne

skupine, ki bo v programu sodelovala. Ne glede na to morajo sestavljavci takih izobraZevalnih

programov pri dolodanju sestavin programa upoitevati tudi cilje, ki jih dolodajo predpisi in ne le

posebne ci l je.

Cilji programa so v marsidem kljudna prvina zaizbiro tnorganizacijo vsebine, oblik in metod ter

postopkov za preverjanle znanja. opredelitev zahtev za vkljuditev v program in njegovo

dokondanje, ugotavljanje ustreznostiizobrazbenih in drugih pogojev zatzvajalceter zadoloditev

trajanja programa.

5. TRAJANJE PROGRAMA

Trajanje izobraLevalnega programa dolodimo z najmanjSim Stevilom ur organiziranega dela z

udeleZenci, ki bodo potrebne za dosego postavljenih standardov znanja.

6. OBVEZNI NAEINI PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

Pri dolodanju tega dela programa moramo tzhapti predvsem iz dolodil, ki so za posamezno vrsto

programov predpisana. Pri tem moramo doloditi kdaj opravljamo obvezno preverjanje in

ocenjevanje znaila (ob koncu izobraZevanja, v posameznih izobraZevalnih obdobjih in



podobno), obliko in nadin obveznega preverjanja in ocenjevanja (pisno, ustno, izdelki in

podobno) ter kdo to izvede (eksterno ali interno preverjanje).

7. POGOJI ZA VKLJUEITCV V PROGRAM

Doloditi je treba znanje, spretnosti, izku5nje, psihofizidne sposobnosti in druge pogoje, ki jih

morajo izpolnjevati kandidati, da se lahko vkljudijo v program, zakaterega so se odlodili Pogoje

za vkljuditev v program dolodimo na podlagi presoje, katero poprej5nje znanje in spretnosti

potrebuje posameznik, da bo lahko uspeSen v programu ter katere so posebne psihofizidne

zahteve za opravljanje dolZnosti, poklica ali kvalifikacije, za katero se program izvala.

Izpolnjevanje pogojev se lahko dokazuje z javno listino ali na podlagi preverjanja znanja, ki ga

posameznik opravi pri za to poobla5deni organizaciji, s priznavanjem delovnih in drugih

izku5enj, ki ustrezajo pogojem za vkljuditev ali na druge nadine.

Pri pogojih za vkljuditev v program je mogoda delitev na splo5ne (npr. starost, izobrazba) tn

posebne pogoje (odvisno od posameznega programa).

Kadar zaprogram ni predvidenih posebnih pogojev za vkljuditev, to posebej navedemo, saj je to

pomemben podatek za tiste, ki bi se Zeleli vkljuditi vanj ter za tiste, ki svetujejo in usmerjajo

kandidate v izobralevanje, ter zaizvajalce programa.

8. POGOJI ZA NAPREDOVANJE V PROGRAMU

Pogoje za napredovanje v programih dolodimo samo izjemoma kadar je zanadaljnje delo nujno,

da posameznik izpolni dolodene pogoje (si pridobi dolodeno znanje), drugade izbiro o nadinu

napredovanja v programu prepustimo posamezniku ali dogovoru med posameznikom in

izvaj al cem tzobr aLev anj a.

Ce so dolodeni pogoji za napred.ovanje v programu (npr. dokondan del programa kot pogoj za

vpis v naslednji del programa ali naslednji program), naj bodo ti dim bolj prilagojeni moZnostim

ciljne skupine, ki ji je program sicer namenjen. Pogoji naj omogodajo individualno izbiro (ustno

ali pisno preverjanje, dogovorjeni roki za preverjanje znarya, moZnost preverjanja po delih ali

zaokroZenih celotah in podobno).



9. POGOJI ZA USPESNO DOKONCANJE PROGRAMA

V programu se dolodijo pogoji za uspe5no dokondanje izobralevalnega programa kot celote ali

posameznih enot, de je program razdeljen na manjSe vsebinsko zaol<roZene enote. Pri daljSih

programih, pri katerih je tzobrai.evanje organrzirano po modulih ali podobno, morajo biti pogoji

za dokondanje dolodeni tudi za posamezne module.

Pri programih za pridobitev izobrazbe je pri dolodanju pogojev za dokondanje programov treba

upoStevati tudi predpisane zahteve in postopke.

Dolodanje pogojev za dokondanje programa naj bo povezano predvsem z doseganjem

opredeljenih standardov znanja. Izogibati se moramo dolodanju pogojev, povezanih z

organizacljo tzobraLevanja (obseg obvezne udeleZbe predavanj, obvezni vpis v posamezne dele

rzobraLevanja in podobno). Navesti je treba tudi, de v programu ni predvidenih nobenih posebnih

pogojev za dokondanje programa.

Pri pogojih za uspe5no dokondanje programa je lahko dana moZnost doloditve posebnih oziroma

nujnih pogojev (lahko v zvezi s preizkusom znanja ali usposobljenosti) ne glede na to ali so

povezani z organizacijo izobraLevanja ali ne.

10. KAJ UDELEZENEC PRIDOBI Z DOLOCENIM PROGRAMOM

Natandno dolodimo kaj udeleZenec izobraLevalnega programa, ki ga je tudi uspe5no dokondal,

pridobi po koncu programa (naziv, pogoje zanapredovanje v dolodeni hierarhiji in podcbno).

,11. ORGANIZACIJA IZOBRAZEVANJA

Pri organizaciji navedemo razlidne moZne oblike izvedbe programa. Nadin organizacijske

izvedbe izhala iz crllne skupine, vsebine, udnih sredstev in trajarya. Izbirarno med razredno

predmetno organizacijo, tedajno obliko, modularno zasnovo> konzultativno-instruktivnim

poukom, seminarjem, tzobraLevanjem na daljavo ipd ali kombiniramo med razli(,nimi

organizacijskimi oblikami. Pri tem ni nujno, da predvidimo samo skupinske oblike izvedbe,

temved tudi individualne (npr. vodeno samoizobraZevanje) ali pa kombinacijo skupinskega in

individualnesa dela.



Program mora vsebovati kdo krije stro5ke izpeljave programa, plado ter potne in namestitvene

stroike udeleZencev v skladu z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za

za5dito. reSevanie in pomod (Uradni list RS. !t.92107).

12. POSEBNOSTI IZVEDBE PROGRAMA

V tem delu programa navedemo posebnosti izvedbe programa, ki so znadilne za okolje, v

katerem se bo programizvajal, oziroma so znadilne za dolodeno vrsto prograrna. Kot posebnosti

navedemo ter dasovno in vsebinsko opredelimo dejavnosti, povezane s sprejemom udeleZencev,

slovesnost ob podelitvi sprideval, strokovne ekskurzije, dolodimo rezervni das in podobno.

13. IZOBRAZBA, ZNANJA, VESEINE IN DELOVNE IZKUSNJE, KI JIH

MORAJO IMETI IZVAJALCI PROGRAMA

Da izvedba programa zagotovi kakovostne standarde za izvedbo predpisanih izobraLevalnrh

vsebin programa mora vkljudevati tudi zahteve, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci. Za

posamezne vsebine dolodimo potrebno tzobrazbo, znanje oziroma ve5dine in delovne izkuSnje, ki

jih morajo imeti izvajalci programa.

Izvajalci programa naj bi imeli tudi pedago5ko-andrago5ko tzobrazbo oziroma znanje s tega

podrodja. Izobralevalni center za zaldito in reSevanje Republike Slovenije rnora izvajalcem

svojih programov omogoditi pridobitev takega znarya.

,14, VIDEZ LISTINE

Listina je dokument, ki potrjuje, da je udeleLenec doloden program opravil. V programu se

ooredeli videz Iistine.

15. AVTORJI PROGRAMA IN KATALOGOV

V programu se dolodijo sestavljavci kot avtorji programa in institucija oziroma oseba, ki v

njenem imenu podpi5e program. Y lzobraLevalnem centru za zaidito in re5evanje Republike

Slovenije je predlagatelj programa direktor Urada zaizobraLevanje in usposabljanje.

S podatkom o sestavljavcih programa se rzvaplcem programa omogodi, da pridobijo dodatne

podatke o rzobraLevalnem programu.



B. POSEBNI DEL

Posebni del programa vsebuje predmetnik in katalog znanj za posamezen predmet oziroma

vsebinski modul.

16. PREDMETNIK

Predmetnik vsebuje predmetna podrodja oziroma module ali izbirne vsebine. Vsebine so

dolodene s Stevilom ur za posamezen predmet ali predmetno podrodje oziroma modul. Vsebina

programa je s predmetnikom dlenjena na posamezne zaokroLene enote.

Predmetnik doloda kateri predmeti, moduli ah zaokroLene enote so obvezne za vse udeleZence.

katere so izbirne in kak5ni so pogoji izbirarya.

ee je iz vsebinskih razlogov potrebno, dolodimo obvezno zaporedje predmetov, predmetnih

podrodij, modulov in drugih vsebinskih enot. Za doloditev obveznega zaporedja se odlodimo

takrat, kadar je znanje ene vsebinske enote pogoj za razumevarye drugih. Za vse enote

predmetnika (obvezne in izbirne) mora biti doloden obseg v urah. Obseg v urah rnora biti

doloden tudt za vsako organizacljsko izvedbo programa, ki smo jo predvideli.

17. KATALOG ZNANJA

Katalog znanJa za predmet vsebuje ime predmeta, splo5ne cilje, predmetno specifidne

kompetence in operativne cilje. Operativni cilji dolodajo informativne in formativne cilje.

Operativni cilji dolodajo razmerje med informativnimi in formativnimi cilji Informativni cilji

zalemalo vsebine znanja na razhdnih taksonomskih stopnjah, kar udeleZencem omogoda, da

spoznajo ustrezno strokovno podrodje. Formativni cilji pa opredeljujejo spretnosti, ve5dine,

usposobljenost pri uporabi metod, postopkov, delovnih procesov, konceptov in strategij, ki

omogodajo uspe5no opravljanje kljudnih delovnih nalog. Dolodajo se z vidika obvladovanja

metod dela, delovnih postopkov, konceptov in strategij za reievanje konkretnih delovnih

problemov v konkretnih delovnih situacijah.



S Stevilom kontaktnih ur in ur samostojnega dela se dolodijo obveznosti udeleZencev.

SKLEPNI DEL

Izobr aZev aln i p ro gram v sebuj e nasl ed nj e del e :

A. SPLOSNI DEL

1. IME PROGRAMA

2. UTEMELJITEV PROGRAMA

3. CILJNA SKUPINA

4. CILJ PROGRAMA

5. TRAJANJE PROGRAMA

6. OBVEZNI NAEINI PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

7. POGOJI ZAVKLJUCTTNV V PROGRAM

8. POGOJI ZA NAPREDOVANJE V PROGRAMU

9. POGOJI ZA USPESNO DOKONCANTN PROGRAMA

10. KAJ UDELEZENEC PRIDOBI S TEM PROGRAMOM

11. ORGANIZACIJA IZOBRAZEVANJA

12. POSEBNOSTI IZVEDBE PROGRAMA

13. IZOBRAZBA, ZNANJE, VESEINB IN DELOVNE IZKUSNJE, KI JIII MORAJO

IMETI IZV AJ ALCI PROGRAMA

14. VIDEZ LISTINE

15. AVTORJI PROGRAMA IN KATALOGOV

B. POSEBNI DEL

16. PREDMETNIK

17. KATALOG ZNAI{JA

Predmet ali kompetenca Informativni cilji

(vsebina, teorije, modeli
strokovni standardi)

Formativni cilji

(veSdine, metode, postopki,
koncepti, strategiie)

l 0



KoNeNA Dor,oine
Metodologija priprave izobraLevalnih programov za za5dito, re5evanje in pomod zadne veljati

dnem podpisa ministra, pristojnega za varstvo pred naravnimi in drugimi nesredami.
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