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1.

Program usposabljanja, urjenja in vaj

1.1

Uvod

Na podlagi 13. člena uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur. l. RS,
št. 3/02, 17/02) izda župan občine PROGRAM usposabljanja, urjenja in vaj za izvajanje
načrta zaščite in reševanja ob poplavi, ki je dodatek k navedenemu načrtu.

1.2.

Usposabljanje sil za zaščito, reševanje in pomoč

Usposabljanje sil za zaščito, reševanje in pomoč izvaja Izobraževalni center RS za zaščito
in reševanje po programih, ki jih predpiše minister, pristojen za varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami. Usposabljanje obsega uvajalno, temeljno in dopolnilno usposabljanje
ter vsebujejo teoretični in praktični del.
Usposabljanje delavcev občine za izvajanje načrta zaščite in reševanja ob poplavi izvaja
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje z IC Ig.

1.3

Vaje zaščite in reševanja

Z vajami se preverja ustreznost načrta in usposobljenost sil za zaščito in reševanje. Vaje
se pripravljajo in izvajajo v skladu z navodilom o vajah sistema zaščite in reševanja.
Vaje manjšega obsega, npr. štabne vaje (preigravanje napisanega scenarija), preverjanje
sistema zvez, obveščanja, mobilizacijskega časa idr., se izvaja po možnosti enkrat letno,
če pa to ni mogoče pa vsaj vsaki dve leti.

1.4

Način preverjanja usposobljenosti

Preverjanje usposobljenosti izvajalcev načrta zaščite in reševanja ob poplavi se opravi po
izvedenem usposabljanju oziroma vaji. Način preverjanja določi izvajalec usposabljanja
oziroma vaje.

1.5 Vodenje evidence o izvedenih vajah in o usposobljenosti
izvajalcev
O izvedenih vajah se vodi evidenca. Evidenca o usposobljenosti izvajalcev načrta,
delavcev občine in pripadnikov enot in služb CZ vodi občina in Izpostava URSZR Celje.
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2.

Navodilo za vzdrževanje in razdelitev načrta

2.1

Vzdrževanje

Vzdrževanje načrta zaščite in reševanja ob poplavi za občino obsega ažuriranje,
dopolnjevanje in spreminjanje.

2.2 Ažuriranje
Ažuriranje obsega vzdrževanje podatkov glede na čas, prostor in izvajalce.

2.3

Dopolnjevanje

Dopolnjevanje načrta obsega spremembe, ki ne posegajo v zasnovo zaščite, reševanja in
pomoči, določeno z načrtom.

2.4

Evidenca sprememb in dopolnitev

Vse spremembe in dopolnitve načrta se morajo evidentirati. Za ažuriranje in
dopolnjevanje načrta je pristojen skrbnik načrta, ki tudi vodi evidenco le-tega.
Evidenca ažuriranja in dopolnjevanja načrta zaščite in reševanja se vodi na obrazcu, ki je
priloga tega navodila.
Načrt zaščite in reševanja ob poplavi za občino se pregleda in po potrebi spremeni zaradi
spremembe ocene ogroženosti ali spremembe razpoložljivih sil in sredstev za zaščito,
reševanje in pomoč oziroma najmanj vsakih pet let. Pri tem se morajo upoštevati nova
spoznanja stroke in izkušnje, pridobljene pri ravnanju ob nesrečah in na vajah zaščite,
reševanja in pomoči.

2.5

Razdelitev

Sprejet načrt zaščite in reševanja ob poplavi prejmejo vsi izvajalci, Uprava RS za zaščito
in reševanje Ljubljana ter Izpostava URSZR Celje.
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EVIDENCA AŽURIRANJA IN DOPOLNJEVANJA
NAČRTA ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB JEDRSKI NESREČI ALI DRUGI RADIOLOŠKI NEVARNOSTI
Zap
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