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Priloga 1 

KADROVSKE FORMACIJE CIVILNE ZAŠ ITE

1. ENOTE CIVILNE ZAŠ ITE

1.1 Enote za prvo pomo

1.1.1 Organizacijske sheme  

1.1.1.1 Oddelek za prvo pomo

ODELEK ZA PRVO POMOČ

1. EKIPA 2. EKIPA 3. EKIPA

1.1.1.2 Vod za prvo pomo

VOD ZA PRVO POMOČ

1. ODELEK 
EKIPA ZA  PREVOZ 

POŠKODOVANIH ALI 
OBOLELIH

2. ODELEK 

1. EKIPA

2. EKIPA 

3. EKIPA

1. EKIPA

2. EKIPA

3. EKIPA 

VODSTVO VODA

1.1.2 Ekipa za prvo pomoč šteje najmanj tri in ne več kot šest pripadnikov. Oddelek za prvo 
pomoč je sestavljen iz treh ekip za prvo pomoč. Vod za prvo pomoč je sestavljen iz 
vodstva voda, dveh oddelkov za prvo pomoč in ekipe za prevoz poškodovanih ali 
obolelih.
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1.1.3  Sestava po zadolžitvah oziroma strokovni usmeritvi in posebnih znanjih: 
- ekipa za prvo pomoč je sestavljena iz vodje ekipe in dveh do petih bolničarjev, od 

katerih je eden namestnik vodje ekipe; 
- ekipa za prevoz poškodovanih ali obolelih je sestavljena iz vodje, dveh bolničarjev in 

dveh voznikov, od katerih je eden namestnik vodje; 
- oddelek za prvo pomoč je sestavljen iz poveljnika oddelka za prvo pomoč in 

njegovega namestnika ter ustreznega števila bolničarjev glede na velikost ekip za 
prvo pomoč;

- vod za prvo pomoč je sestavljen iz poveljnika voda za prvo pomoč in njegovega 
namestnika ter ustreznega števila bolničarjev glede na velikost ekip za prvo pomoč.

1.1.4 Pripadniki ekip za prvo pomoč morajo opraviti predpisana usposabljanja. Vozniki morajo 
imeti izpit B kategorije (oziroma višje kategorije glede na vrsto vozila s katerim se 
opravlja prevoz ranjenih in poškodovanih).  

1.2 Enote za prvo veterinarsko pomo

1.2.1 Organizacijske sheme 

1.2.1.1 Oddelek za prvo veterinarsko pomo

ODELEK ZA PRVO 
VETERINARSKO POMOČ

1. EKIPA 2. EKIPA

1.2.1.2 Vod za prvo veterinarsko pomo

VOD ZA PRVO 
VETERINARSKO POMOČ

1. ODELEK 3. ODELEK

1. EKIPA

2. EKIPA 

VODSTVO VODA

2. ODELEK

1. EKIPA

2. EKIPA 

1. EKIPA

2. EKIPA 
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1.2.2 Ekipa za prvo veterinarsko pomoč je sestavljena iz vodje ekipe in praviloma petih 
članov, od katerih je eden namestnik vodje, ki so veterinarske oziroma živinorejske 
stroke. Opraviti morajo predpisana usposabljanja. 

1.2.3 Ekipe za prvo veterinarsko pomoč se lahko povezujejo v oddelek, ki ima dve ekipi. Vodja 
1. ekipe in njegov namestnik lahko opravljata tudi naloge poveljnika oddelka in 
njegovega namestnika, če poveljnik oddelka in njegov namestnik nista določena s 
formacijo. Oddelki za prvo veterinarsko pomoč se lahko povezujejo v vod za prvo 
veterinarsko pomoč, ki ima vodstvo voda, ki ga sestavlja poveljnik in njegov namestnik, 
po potrebi pa tudi drugi pripadniki (oskrba, prevoz in podobno) ter dva ali trije oddelki za 
prvo veterinarsko pomoč.

1.3 Tehni no reševalne enote (iskanje zasutih v ruševinah, tehni no reševanje, 
gradnja in utrjevanje protipoplavnih nasipov, reševanje na in iz vode) 

1.3.1 Organizacijska shema

1.3.1.1 Oddelek za iskanje zasutih v ruševinah 

1.3.1.2 Vod za iskanje zasutih v ruševinah 

VOD ZA ISKANJE ZASUTIH V 
RUŠEVINAH

1. ODELEK 2. ODELEK

1. EKIPA

2. EKIPA

VODSTVO VODA

1. EKIPA

2. EKIPA

3. EKIPA 3. EKIPA
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1.3.1.3 eta za iskanje zasutih v ruševinah 

1. VOD 

1. ODELEK 2. ODELEK

1. EKIPA

2. EKIPA

VODSTVO VODA

1. EKIPA

2. EKIPA

ČETA ZA ISKANJE ZASUTIH V 
RUŠEVINAH

VODSTVO ČETE

2. VOD 

1. ODELEK 2. ODELEK

1. EKIPA

2. EKIPA

VODSTVO VODA

1. EKIPA

2. EKIPA

3. VOD 

1. ODELEK 2. ODELEK

1. EKIPA

2. EKIPA

3. EKIPA

VODSTVO VODA

1. EKIPA

2. EKIPA

3. EKIPA3. EKIPA 3. EKIPA 3. EKIPA 3. EKIPA

1.3.2  Organizacijska shema enot za iskanje zasutih v ruševinah se smiselno uporablja tudi za 
druge enote za tehnično reševanje. Ustanovitelj lahko v formaciji določi različne
kombinacije tehnično reševalnih enot glede na njegove potrebe in možnosti.

1.3.3 Vsaka ekipa ima vodjo ekipe. Tri ekipe sestavljajo oddelek. Vsak oddelek ima poveljnika 
oddelka in namestnika poveljnika. Vodja 1. ekipe in njegov namestnik lahko opravljata 
tudi naloge poveljnika oddelka in njegovega namestnika, če s formacijo poveljnik 
oddelka in namestnik nista določena. Oddelki se združujejo v vod. Vsak vod ima vodstvo 
voda, ki ga sestavlja poveljnik in njegov namestnik ter ustrezno število pripadnikov za 
specializirane naloge in dva oddelka. Vodi se lahko združujejo v četo. Vsaka četa ima 
poveljstvo čete, ki ga sestavlja poveljnik in njegov namestnik ter ustrezno število 
pripadnikov za specializirane naloge in dva ali tri vode. 

1.3.4  Velikost in število posameznih enot ter formacijske dolžnosti določi ustanovitelj s 
formacijo glede na ogroženost, naloge enot ter možnosti za njihovo popolnitev. V 
formaciji morajo biti določene tudi zahteve glede splošne izobrazbe in posebnih znanj ter 
usposobljenosti pripadnikov. 

1.3.5  Sestava po zadolžitvah oziroma strokovni usmeritvi ali posebnih znanjih: 

Ekipo za iskanje zasutih v ruševinah sestavljajo vodja ekipe, namestnik vodje ekipe ter  
eden do štirje geofonisti. Tri ekipe za iskanje zasutih v ruševinah se združujejo v 
oddelek.

Ekipo za tehnično reševanje sestavljajo vodja ekipe, namestnik vodje ekipe ter eden do 
praviloma štirje reševalci, ki so po poklicu elektrikarji, vodoinstalaterji, tesarji in iz drugih 
tehničnih strok. Tri ekipe se združujejo v oddelek za tehnično reševanje.  

Ekipa za gradnjo in utrjevanje nasipov je sestavljena iz vodje ekipe, namestnika vodje in 
praviloma enega do štirih reševalcev gradbene stroke. Dve ali tri ekipe se združujejo v 
oddelek.
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Ekipo za reševanje na in iz vode sestavlja vodja ekipe, namestnik vodje in eden do štirje 
reševalci, ki morajo biti dobri plavalci ali potapljači. Tri ekipe se združujejo v oddelek.   

1.4 Enote za radiološko, kemijsko in biološko zaš ito 

1.4.1 Organizacijske sheme 
1.4.1.1 Oddelek za RKB izvidovanje 

ODDELEK ZA RKB IZVIDOVANJE

1. EKIPA 2. EKIPA 3. EKIPA

1.4.1.2 Oddelek za RKB dekontaminacijo 

ODDELEK ZA RKB 
DEKONTAMINACIJO

1. EKIPA 2. EKIPA

1.4.2 Ekipa za RKB izvidovanje šteje praviloma tri pripadnike, od katerih je eden vodja. 
Oddelek za RKB izvidovanje sestavljajo poveljnik oddelka in njegov namestnik ter tri 
ekipe za RKB izvidovanje.  

Ekipo za RKB dekontaminacijo sestavlja šest pripadnikov, od katerih je eden vodja ekipe, 
eden je voznik, ostali so dekontaminatorji. Oddelek za RKB dekontaminacijo sestavljajo 
poveljnik oddelka in njegov namestnik ter dve ekipi za RKB dekontaminacijo. 

1.4.3 Pripadniki enot za radiološko, kemično in biološko zaščito se izbirajo iz naravoslovnih 
oziroma tehničnih strok (kemija, biologija, fizika). Opraviti morajo predpisana 
usposabljanja. 

11

1.5 Enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi 

1.5.1 Organizacijska shema 

ENOTA ZA ZAŠČITO PRED 
NEEKSPLODIRANIMI SREDSTVI

 ODDELEK ZA 
ODKRIVANJE, 

ZAVAROVANJE IN 
IDENTIFIKACIJO NUS

ODDELEK ZA 
TRANSPORT, 

SKLADIŠČENJE IN 
ZAVAROVANJE

ODDELEK ZA ANALIZE, 
DOKUMENTACIJO, 

NABAVO MTS IN ES TER 
VZDRŽEVANJE  OPREME 

VODSTVO ENOTE

ODDELEK ZA 
UNIČEVANJE NUS

1.5.2 Enoto za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi sestavljajo (načelna formacija) 
vodstvo enote, oddelek za odkrivanje, zavarovanje in identifikacijo neeksplodiranih 
ubojnih sredstev, oddelek za transport, skladiščenje in zavarovanje, oddelek za 
uničevanje neeksplodiranih ubojnih sredstev in oddelek za analize, dokumentacijo, 
nabavo ter vzdrževanje opreme.  

1.5.3 Sestava po zadolžitvah oziroma strokovni usmeritvi ali posebnih znanjih: 
- vodstvo enote sestavljajo poveljnik enote, njegov namestnik, administrator in voznik; 
- oddelek za odkrivanje, zavarovanje in identifikacijo neeksplodiranih ubojnih sredstev 

sestavljajo poveljnik oddelka in praviloma osem pripadnikov; 
- oddelek za transport, skladiščenje in zavarovanje neeksplodiranih ubojnih sredstev 

sestavljajo poveljnik oddelka,  dva voznika in praviloma šest pripadnikov; 
- oddelek za uničevanje neeksplodiranih ubojnih sredstev sestavljajo poveljnik oddelka 

in praviloma šest pripadnikov; 
- oddelek za analize, dokumentacijo, nabavo ter vzdrževanje opreme sestavljajo 

poveljnik oddelka, fotograf, ekonom, vzdrževalec in praviloma dva pripadnika. 

Pripadniki morajo opraviti predpisana usposabljanja za varstvo pred neeksplodiranimi 
ubojnimi sredstvi, razen voznikov, fotografa, ekonoma in vzdrževalca ter administratorja. 
Vozniki morajo imeti opravljen vozniški izpit kategorij B, C in E. Vodstvo enote in 
poveljniki oddelkov morajo imeti tudi druga predpisana usposabljanja.  

1.5.4 Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje združi enote za varstvo pred 
neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi v skupno formacijo, ki izvaja varstvo pred 
neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi kot enotno službo na območju celotne države.   

1.6 Enote za uporabo zakloniš

V povečani nevarnosti napada na državo se organizira služba za uporabo zaklonišč tako, da je 
za vsako zaklonišče s 25 - 200 zakloniščnimi mesti določen vodja zaklonišča. V vsakem 
zaklonišču z 201 - 400 zakloniščnimi mesti mora biti določen vodja in namestnik vodje 
zaklonišča. V zakloniščih s 401 - 600 zakloniščnimi mesti morajo biti določeni vodja in dva 
namestnika vodje zaklonišča. Za vsakih nadaljnjih 200 zakloniščnih mest se določi še en 
namestnik vodje zaklonišča. Pripadniki morajo opraviti predpisano usposabljanje. 
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2. SLUŽBE CIVILNE ZAŠ ITE

2.1 Služba za proženje snežnih plazov   

Službo za proženje snežnih plazov sestavlja (načelna formacija) vodstvo službe, oddelek za 
proženje snežnih plazov, oddelek za zavarovanje in zaporo ter oddelek za transport in 
dokumentacijo. Formacijo določi Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje. 

2.2  Služba za podporo 
2.2.1 Organizacijska shema 

SLUŽBA ZA PODPORO

EKIPA ZA OSKRBO

VODSTVO SLUŽBE

EKIPA ZA ZVEZE

EKIPA ZA PREVOZ

EKIPA ZA 
PSIHOLOŠKO POMOČ

EKIPA ZA 
INFORMACIJSKO IN 
KOMUNIKACIJSKO 

PODPORO

EKIPA ZA 
ADMINISTRATIVNO 

PODPORO IN DRUGE 
POTREBE

EKIPA ZA 
EVAKUACIJO

EKIPA ZA ZAČASNO 
NASTANITEVEKIPA ZA 

VZDRŽEVANJE 
MATERIALNIH 

SREDSTEV

POSEBNE SLUŽBE 
ZA PODPORO

2.2.2 Služba za podporo je sestavljena iz vodstva službe in posameznih ekip za opravljanje 
podpornih nalog, katerih namen, velikost in število določi ustanovitelj glede na 
ogroženost, vrste možnih nesreč, število in vrsto sil za zaščito, reševanje in pomoč ter 
možnosti. V formaciji mora biti določeno toliko ekip in tako število pripadnikov, da je 
zagotovljeno kar najbolj učinkovito delovanje sil za zaščito, reševanje in pomoč za 
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- ekipo za informacijsko in komunikacijsko podporo sestavljajo vodja ekipe, njegov 
namestnik in potrebno število pripadnikov, ki so informatiki ali administratorji; 

- ekipo za administrativno podporo sestavljajo vodja ekipe, njegov namestnik in 
potrebno število pripadnikov administrativne ali ekonomske stroke; 

- ekipo za evakuacijo sestavljajo vodja ekipe, njegov namestnik in potrebno število 
pripadnikov;

- ekipo za začasno nastanitev sestavljajo vodja ekipe, njegov namestnik in potrebno 
število pripadnikov s potrebnimi taborniškimi, skavtskimi in podobnimi znanji;  

- ekipo za vzdrževanje materialnih sredstev sestavljajo vodja ekipe, njegov namestnik 
in potrebno število pripadnikov, vzdrževalcev, ki se določijo glede na vrsto opreme in 
orodij, ki jih morajo vzdrževati. 

2.2.4 Posebne službe za podporo (stalne ali začasne sestave) lahko organizira Uprava 
Republike Slovenije za zaščito in reševanje za izvajanje evakuacije državljanov 
Republike Slovenije iz druge države, v kateri so ogroženi zaradi naravne in druge 
nesreče ter za podporo in opravljanje določenih nalog zaščite, reševanja in pomoči za 
določene naravne in druge nesreče v skladu z načrti zaščite in reševanja.  

2.3 Služba za podporo pri ekoloških in drugih nesre ah na morju 

2.3.1 Organizacijska shema 

SLUŽBA ZA PODPORO PRI 
EKOLOŠKIH IN DRUGIH NESREČAH

NA MORJU

1. EKIPA 3. EKIPA

VODSTVO SLUŽBE

2. EKIPA

2.3.2 Službo za podporo pri ekoloških in drugih nesrečah na morju sestavljajo (načelna 
formacija) vodstvo službe in dve ali več ekip. Ekipe sestavljajo vodja in potrebno število 
pripadnikov, ki so usposobljeni za upravljanje in vožnjo čolnov, delovnih strojev in imajo 
druga predpisana usposabljanja.   
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2.4 Logisti ni centri 

2.4.1 Organizacijska shema 

VODSTVO
LOGISTIČNEGA CENTRA

EKIPA ZA 
SKLADIŠČNO POSLOVANJE

EKIPA ZA ADMINISTRATIVNO 
PODPORO

EKIPA ZA SPREJEM OZ. 
NUDENJE MEDNARODNE 

POMOČI

LOGISTIČNI CENTER

2.4.2 Regijski in državni logistični center (načelna formacija) sestavljajo vodstvo logističnega 
centra, ekipa za skladiščno poslovanje in ekipa za administrativno podporo. V državnem 
in določenih regijskih logističnih centrih se lahko organizira tudi ekipa za sprejem 
oziroma nudenje mednarodne pomoči.

2.4.3 Sestava po zadolžitvah oziroma strokovni usmeritvi ali posebnih znanjih: 
- vodstvo logističnega centra sestavljajo vodja logističnega centra in njegov namestnik 

ter potrebno število drugih pripadnikov; 
- ekipo za skladiščno poslovanje sestavljajo vodja ekipe ter potrebno število skladiščnih

delavcev, voznikov, upravljavcev viličarjev in avtodvigal (po potrebi); 
- ekipo za administrativno podporo sestavljajo vodja ekipe in potrebno število 

pripadnikov;
- ekipo za sprejem in nudenje mednarodne pomoči sestavljajo vodja ekipe in potrebno 

število pripadnikov. 

Pripadniki ekipe za skladiščno poslovanje morajo imeti ustrezne vozniške izpite B, C in E 
kategorije, izpit za upravljanje viličarja, izpit za delo z avtodvigalom (po potrebi), tečaj iz 
varstva pri delu in druga predpisana usposabljanja. 

2.4.4 Formacija državnega, regijskega ali drugega logističnega centra se prilagaja velikosti 
logističnega centra oziroma obsegu logističnih nalog, ki jih opravlja.  
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2.5 Informacijski centri  

2.5.1  Organizacijska shema 

VODSTVO
INFORMACIJSKEGA 

CENTRA

EKIPA ZA 
SPREJEM KLICEV 

OBČANOV

EKIPA ZA SPREJEM 
KLICEV OD VODSTVA 

INTERVENCIJE

INFORMACIJSKI CENTER 

EKIPA ZA SPREJEM 
KLICEV OD BOLNIŠNIC 

IN SPREJEMNIH 
CENTROV

EKIPA ZA ANALITIKO IN 
PRIPRAVO POROČIL

EKIPA ZA TEHNIČNO
PODPORO

2.5.2 Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje določi formacije dveh informacijskih 
centrov, ki delujeta na območju države glede na naloge določene z državnimi načrti
zaščite in reševanja ter druge potrebe in v katerih so zagotovljene vse vrste povezav 
(telefon, faks, intranet, internet, radijske postaje ZA-RE in ZARE PLUS). Informacijske 
centre lahko ustanovijo tudi drugi ustanovitelji.  

2.5.3 Informacijski center obsega (načelna formacija): 
- vodstvo centra, ki ga sestavljajo vodja, namestnik vodje in predvidoma predstavniki 

policije, javnega zdravstva, socialne službe, psiholog in duhovnik, 
- ekipa za sprejem klicev občanov, ki sprejema tudi klice državljanov drugih držav, 
- ekipa za sprejem informacij od vodstva intervencije,  
- ekipa za sprejem klicev od bolnišnic in sprejemnih centrov,  
- ekipa za analitiko in pripravo poročil,
- ekipa za tehnično podporo. 
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2.6 Nastanitveni center  

2.6.1 Organizacijska shema 

NASTANITVENI CENTER

EKIPA ZA 
NAMESTITEV IN 

TEHNIČNO OSKRBO

EKIPA ZA 
INTENDANTSKO 

OSKRBO

ENOTA ZA 
ZDRAVSTVENO 

OSKRBO

EKIPA ZA MEDICINSKO 
OSKRBO

EKIPA ZA 
PSIHOSOCIALNO POMOČ

EKIPA HIGIENIKOV 

EKIPA ZA PRVO POMOČ

VODSTVO 
NASTANITVENEGA 

CENTRA

2.6.2 Nastanitveni center sestavljajo (načelna formacija) vodstvo nastanitvenega centra, ekipa 
za namestitev in tehnično oskrbo, ekipa za intendantsko oskrbo in enota za zdravstveno 
oskrbo. Enoto za zdravstveno oskrbo sestavljajo ekipa za medicinsko oskrbo, ekipa za 
psihosocialno pomoč, ekipa higienikov in ekipa za prvo pomoč.

Formacija nastanitvenega centra se določi glede na vrsto in število oskrbovancev ter 
pogoje in razmere v katerih bo nastanitveni center deloval. Stacionarni nastanitveni 
center organizira in vodi Center vojnih veteranov Logatec v dogovoru z Upravo 
Republike Slovenije za zaščito in reševanje in s sodelovanjem Rdečega križa Slovenije. 
Druge nastanitvene centre organizira Rdeči križ Slovenije v dogovoru z Upravo 
Republike Slovenije za zaščito in reševanje.   
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2.7 Mobilni stacionarij 

2.7.1 Organizacijska shema 

MOBILNI STACIONARIJ

ENOTA ZA OSKRBO 
BOLNIKOV

EKIPA ZA 
PSIHOSOCIALNO 

POMOČ

ENOTA ZA POSTAVITEV IN 
VZDRŽEVANJE 
STACIONARIJA

EKIPA ZA POSTAVITEV 
STACIONARIJA

EKIPA ZA VZDRŽEVANJE 
IN DELOVANJE 
STACIONARIJA

1. ODDELEK ZA 
MEDICINSKO OSKRBO

2. ODDELEK ZA 
MEDICINSKO OSKRBO

1. ODDELEK ZA 
BOLNIŠNIČNO OSKRBO

2. ODDELEK ZA 
BOLNIŠNIČNO  OSKRBO

VODSTVO MOBILNEGA 
STACIONARIJA

2.7.2 Mobilni stacionarij sestavljajo (načelna formacija) vodstvo stacionarija, enota za oskrbo 
bolnikov, ekipa za psihosocialno pomoč in enota za postavitev in vzdrževanje 
stacionarija. Enoto za oskrbo bolnikov sestavljata dva oddelka za medicinsko oskrbo in 
dva oddelka za bolnišnično oskrbo. Enoto za postavitev in vzdrževanje stacionarija  
sestavljata ekipa za postavitev stacionarija in ekipa za vzdrževanje in delovanje 
stacionarija. 

2.7.3 Mobilni stacionarij organizira Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje v 
sodelovanju z Rdečim križem Slovenije. 

2.8 Komisije za popis ter oceno poškodovanosti objektov ob naravnih in 
drugih nesre ah

2.8.1 Komisijo za oceno poškodovanosti objektov sestavljata dva člana gradbene stroke 
praviloma diplomirana inženirja gradbeništva. Uprava Republike Slovenije za zaščito in 
reševanje organizira in popolni praviloma 100 komisij.  

2.8.2 Ekspertno komisijo za ocenjevanje poškodovanosti objektov sestavljajo trije člani, ki so 
gradbene in geološko seizmološke stroke in se praviloma poklicno ukvarjajo s potresno 
problematiko. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje ustanovi najmanj tri 
ekspertne komisije za ocenjevanje poškodovanosti objektov.  
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3. POVERJENIKI ZA CIVILNO ZAŠ ITO IN NJIHOVI NAMESTNIKI 

3.1 Število poverjenikov in njihovih namestnikov se prilagaja značilnostim organizacije 
(gospodarske družbe, šole in drugi javni zavodi oziroma organizacije) oziroma območja 
(ulica, zaselek, vas, četrt, sektor), kjer poverjeniki in njihovi namestniki delujejo. Pri 
določanju števila poverjenikov in njihovih namestnikov je treba upoštevati tudi možnosti 
za njihovo vodenje in usmerjanje (ne sme biti preveliko, zagotovljena mora biti 
koordinacija in podobno). 

3.2 Poverjenike za Civilno zaščito in njihove namestnike določi ustanovitelj s posebno 
formacijo.

3.3 Za poverjenike za Civilno zaščito in njihove namestnike se kadrujejo predvsem osebe, ki  
poznajo območje na katerem bodo opravljale naloge poverjenikov in ki imajo 
organizacijske sposobnosti.   

4. POVELJNIKI CIVILNE ZAŠ ITE, NJIHOVI NAMESTNIKI TER ŠTABI CIVILNE 
ZAŠ ITE

4.1 Organizacijska shema 

POVELJNIK CIVILNE ZAŠČITE
NAMESTNIK POVELJNIKA

ČLAN ŠTABA ČLAN ŠTABA ČLAN ŠTABA ČLAN ŠTABA ČLAN ŠTABA
..........

4.2 Število članov štaba se prilagaja organizaciji (gospodarska družba, zavod ali druga 
organizacija) oziroma območju  kot so četrt, sektor, občina, mestna občina, regija in 
država. Število članov mora omogočati operativnost delovanja in ne sme biti preveliko 
oziroma premajhno glede na območje delovanja.

4.3 Sestava štaba po zadolžitvah oziroma strokovni usmeritvi ali posebnih znanjih:  
- člani se kadrujejo kot strokovnjaki za posamezno področje reševanja (gradbeništvo, 

zdravstvo, veterina in podobno) ali za določene vrste reševanja (tehnično reševanje, 
reševanje v razmerah RKB, varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi in 
podobno);

- člani v štabih gospodarskih družb, zavodov in drugih organizacij se kadrujejo med 
strokovnimi kadri glede na dejavnost družbe, zavoda ali druge organizacije; 

- v občinskih štabih so po položaju člani poveljniki občinskih gasilskih zvez oziroma 
gasilskih poveljstev; 

- regijski gasilski poveljniki se imenujejo v regijske štabe, poveljnik Gasilske zveze 
Slovenije pa v državni štab Civilne zaščite;

- na predlog pristojne policijske uprave so lahko v občinske štabe imenovani 
predstavniki Policije, na predlog Generalne policijske uprave pa se imenujejo 
predstavniki Policije v vse regijske štabe in v državni štab; 

- predstavnike Slovenske vojske se imenujejo v regijske štabe in v državni štab; 
- pri določanju sestave štabov v mestnih občinah, regiji in v državnem štabu se člani 

praviloma določajo tako, da so pokrite posamezne dejavnosti. 

19

4.4 Konkretne formacije za poveljnika, namestnika in štab Civilne zaščite določi ustanovitelj. 
V formaciji mora biti določeno število članov ter zahteve glede splošne izobrazbe in 
posebnih znanj ter usposobljenosti.     

5.        DRUGE OPERATIVNE SESTAVE  

5.1 Državna enota za hitre intervencije  

5.1.1 Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje določi formacijo državne enote za 
hitre intervencije tako, da lahko enota v celoti ali po posameznih podenotah deluje na 
območju države oziroma izven nje. 

5.1.2 Ustanovitelji glede na ogroženost, načrte zaščite in reševanja in druge potrebe ter 
možnosti lahko ustanovijo enote za hitre reševalne intervencije.  

5.2 Centri za obveš anje

5.2.1 Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje določi formacijo in organizira 
delovanje mobilnega centra za obveščanje, ki lahko deluje kot nadomestni center Centra 
za obveščanje Republike Slovenije.   

5.2.2 Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje določi formacije Centra za 
obveščanje Republike Slovenije in regijskih centrov za obveščanje za delovanje v 
povečanem obsegu v primeru naravnih in drugih nesreč.

5.3 Druge operativne sestave 

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje skupaj z drugimi državnimi organi, 
gospodarskimi družbami, javnimi zavodi in drugimi organizacijami organizira ali določi formacije: 
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- enote za meteorologijo in hidrologijo; 
- ekološkega laboratorija z mobilno enoto; 
- enote za zaščito in reševanje ob nesrečah s klorom ter drugimi jedkimi snovmi; 
- enote za reševanje ob rudniških nesrečah.
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4.4 Konkretne formacije za poveljnika, namestnika in štab Civilne zaščite določi ustanovitelj. 
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območju države oziroma izven nje. 
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povečanem obsegu v primeru naravnih in drugih nesreč.

5.3 Druge operativne sestave 

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje skupaj z drugimi državnimi organi, 
gospodarskimi družbami, javnimi zavodi in drugimi organizacijami organizira ali določi formacije: 

- enote za identifikacijo oseb; 
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