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Vloge in naloge 
 prostovoljcev  



Pričakovane vloge in naloge 

prostovoljcev  

Prostovoljci imajo lahko pomembno vlogo pri 

odzivnih dejavnostih  

 - Za večino nalog ni potrebno 

posebno znanje oz. spretnost 

 

- Potrebno je identificirati 

specifična/posebna znanja in 

usposobljenost 

 

- Vloge in naloge prostovoljcev 

se razlikujejo glede na 

različne državne sisteme 

 
 



Pričakovane vloge in naloge 

prostovoljcev  

Dva glavna načela 

Izogniti se sekundarni 

kontaminaciji 

Zagotoviti  

varnost operaterjev 



Pričakovane vloge in naloge 

prostovoljcev  

• Prostovoljci lahko sodelujejo pri 

– oceni in čiščenju z nafto onesnaženega obalnega 

pasu 

– administrativnih nalogah 

– upravljanju in organizaciji tabora prostovoljcev 

– določenih nalogah pri ukrepanju v primeru 

zaoljenih prostoživečih živali 

– zbiranju informacij 

– drugih posebnih spretnostih (zdravniki, 

radioamaterji, kuharji, specialisti za logistiko, itd...) 

 

 



Čiščenje obalnega pasu 

Na metode in tehnike čiščenja obalnega pasu 

vplivajo številni dejavniki  

 - Sestava ekipe se lahko zelo 

spreminja 

- Pred vsako akcijo je potrebno 

podati jasna navodila glede 

najprimernejših tehnik in ustreznih 

postopkov 

- Za segment, kjer je potrebna 

posebna tehnika čiščenja, se 

določi ustrezna ekipa 

usposobljenih prostovoljcev 



sodeluje pri čiščenju in ocenjuje stanje  

in uporabnost opreme, zagotavlja, da 

je dekontaminacija po končanih delih 

pravilno izvedena in priskrbi vso 

potrebno orodje za člane ekipe.  

 

sledijo navodilom obalnega nadzornika 

in skrbijo za čiščenje in odstranjevanje 

zaoljenih materialov, prevoz 

onesnaževalnih snovi in operativnega 

odpadnega materiala na začasna 

odlagališča. 

članom ekipe nudi podporo pri 

izvajanju del (zagotovitev pijače in 

prehrane, pomoč pri umivanju posode 

itd. ) 

odgovoren za koordinacijo 

intervencijskih/odzivnih dejavnosti s 

pristojnimi organi, organizacijo delovne 

ekipe in s tem povezano logistiko, 

vključno z nadzorom pravilne uporabe 

OZO. 

Čiščenje obalnega pasu 

OBALNI NADZORNIK 
POMOČNIK ZA 

LOGISTIKO 

RAZLIČNI OPERATERJI NADZORNIK OPREME 



Čiščenje obalnega pasu 

Nadzornik za varnost 
– Pripravi oceno lokacije 

– Pripravi  analizo tveganj 

• Predlaga ustrezno OZO  

• Identificira območja za dekontaminacijo 

– Izdela in izvaja načrt varnosti in zdravja 

– Odpravlja nevarnosti, ki so nastale zaradi dejanj in 

razmer, in sicer po liniji poveljevanja 

 

 



Reševanje prostoživečih živali  

Podpora  ustanovam in strokovnjakom  
– Zbiranje podatkov in vzorcev 

– Vzpostavitev in upravljanje  

rehabilitacijskih centrov za prostoživeče 

živali 

– Iskanje, zajetje in prevoz zaoljenih  

živali do rehabilitacijskega centra 

– Zbiranje poginulih živali za pripravo ocene vpliva onesnaženja 

– Preventivni  zajem zdravih živali z namenom preprečitve 

njihovega  stika z ogljikovodiki  

– Ostale podporne dejavnosti 

 



Dekontaminacija 

• Prehod skozi območje za dekontaminacijo je 

obvezen ukrep ob prihodu in odhodu osebja.  

 

 
- Nahajati se mora v bližini vodnega vira 

- Vsak operater mora imeti lastno OZO  

- Če ste prišli v stik z onesnaževalnimi 

snovmi, je postopek dekontaminacije 

pred odhodom z onesnaženega 

območja obvezen.   



Faze dekontaminacije  

• Koordinator:  

– Sodeluje z obalnim nadzornikom  

– Izpolnjuje logistične zahteve in rešuje težave v ekipi 

– Pripravi poročilo na koncu intervencije 

 

• Operater pri bazenu za pranje: 

– Pomaga drugim prostovoljcem (ki so še vedno opremljeni z vso predpisano 

OZO, vključno z rokavicami) pri njihovi dekontaminaciji   

– Zamenja izrabljeno, nestrupeno čistilno sredstvo v bazenu  

– Odstrani izrabljeno, nestrupeno čistilno sredstvo iz rezervoarja za odpadne 

snovi in jo prenese v začasno skladišče za shranjevanje nevarnih odpadkov. 

 



Faze dekontaminacije 

• Operater pri bazenu za šamponiranje: 

– Odstrani zaoljene ostanke  

– Odstrani izrabljeno milnico in jo prenese v začasno skladišče za 
shranjevanje nevarnih odpadkov 

• Operater pri bazenu za izpiranje: 

– Izpira opremo operaterjev (prostovoljcev in/ali profesionalcev) z 

vodo. Uporabo vode mora zmanjšati, da se tako zmanjša količina 

odpadne vode. 

• Nadzornik sušenja:  

– Pomaga operaterjem (prostovoljcev in/ali profesionalcev) pri 

sušenju in nadzoruje zabojnike za odpadke (kontaminirana OZO 

in materiali za enkratno uporabo)  

– Obvešča koordinatorja o količini uporabljenih absorbentov. 



Postavitev delovišča 

• Postavitev delovišča naj vključuje 
– Začasno skladišče odpadkov   

– Ločeni garderobni šotori za ženske in moške, kjer lahko prostovoljci varno 

shranijo svoje osebno imetje in se preoblečejo v OZO 

– Prostor za odmor 

– Shramba za shranjevanje orodja 

– Vzpostavitev štaba in administrativne podpore delovišča 

 

 



Pomoč pri administrativnih postopkih 

– Pomoč pri posodabljanju baze podatkov o zaposlenih 

– Podpora pri pošiljanju zahtevkov za operativne dejavnosti 

• (materiali, čiščenje opreme, OZO, postrebna posebna sredstva, 

itd.) 

– Podpora pri upravljanju začasne hrambe orodja  

• zagotoviti razpoložljivost vseh potrebnih materialov 

– Podpora pri računovodstvu in povračilu stroškov 

– Podpora pri administrativnih nalogah 



Spremljanje in dokumentacija  

• Zbiranje podatkov za pripravo ocene z nafto 

onesnaženega obalnega pasu in ovrednotenja 

povzročene škode na okolju 

– Pregled onesnaženega območja in ovrednotenje 

obsega, značilnosti in porazdelitve razlite nafte 

– Pomoč pri ocenjevanju vpliva nafte na prostoživeče 

živali 

– Zbiranje specifičnih informacij za znanstvena poročila 

– Fotografiranje 
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Ves material, pripravljen v okviru projekta POSOW, je na voljo brezplačno. Nobenega dela te PowerPoint predstavitve se ne 
sme na kakršenkoli način tržiti, izposojati, prodajati najemati ali distribuirati v tržne namene. Cilj informacij, ki so na voljo v 
tej predstavitvi, je izključno zaradi poenostavitve dostopa do informacij na področju pripravljenosti in odziva na 
onesnaževanje z nafto z ladij v  Sredozemskem morju. POSOW predstavitve so na voljo le za informativne namene. Vsako 
spremembo, pregled in posodobitev gradiva, ki se bodo pripravile v okviru projekta, odobri REMPEC s privolitvijo njegovih 
partnerjev; navedene spremembe se vedno nanašajo na izvirnik, izdelan v okviru projekta. REMPEC in njegovi partnerji ne 
zagotavljajo, da je to gradivo brez napak, niti ne prevzemajo pravne odgovornosti za natančnost, popolnost ali uporabnost 
podatkov, vsebovanih v predstavitvi. REMPEC in njegovi partnerji ne prevzemajo odgovornosti ali obveznosti za kakršnokoli 
neposredno, posredno ali posledično škodo zaradi uporabe gradiva, ki je na voljo v PowerPoint predstavitvah projekta 
POSOW.  
 
Uradni podatki  
REMPEC: Regional Marine Pollution Emergency Response Centre for the  Mediterranean Sea  
REMPEC  
Maritime House, Lascaris Wharf  
Valletta, VLT 1921, Malta  
Tel: +356 21 337 296/7/8  
Fax: +356 21 339 951  
E-mail: rempec@rempec.org 
Urednik:  F. HEBERT  

Izjava o omejeni odgovornosti 
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