
ZAPISNIK 5. SEJE KOMISIJE ZA IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE, 
7. marec 2019 ob 17:00 v prostorih GZS 

 
 

 
Prisotni: dr. Janja Kramer Stajnko, Leonardo Markovič, Boris Brinovšek, Neža   
 Strmole, Rajko Jazbec, Franci Petek, Renata Rupreht, Janez Aljančič 
 
Opravičeno odsotni:  Rok Leskovec; Janez Koselj. 
 
 
DNEVNI RED: 
1. Pregled in potrditev zapisnika 4. seje komisije (Rok Leskovec). 
2. Obravnava programov za mladino na osnovi prejetega gradiva (Renata Rupreht). 
3. Priznavanje določenih aktivnosti kot obnovitveno usposabljanje 'v premislek o merilih, 

pogojih' (Rok Leskovec, Matjaž Klarič) 
4. Usposabljanje inštruktorjev GZS-poročilo, obravnava kako v bodoče (Rajko Jazbec). 
5. Stanje programa strojnik/uporabnik ALK (Rok Leskovec, Janez Aljančič). 
6. Stanje ostalih programov, ki se ali se bodo prenavljali (Leon Markovič, Janez Aljančič). 
7. Strokovni aktivi – stanje naloge 'kje smo z vprašanji' (vsi vodje aktivov). 
8. Predstavitev urejenih vprašanj z odgovori OG, delo aktiva (Boris Brinovšek). 
9. Razno. 

 
 
V odsotnosti predsednika komisije Roka Leskovca je vse prisotne pozdravil Leon Markovič, ki 
je sejo tudi vodil. 
 
 

Ad 1 
Pregled in potrditev zapisnika 4. seje komisije (Rok Leskovec). 

 
SKLEP: 
Člani komisije so soglasno potrdili zapisnik 4. seje komisije. 
 
 

Ad 2 
Obravnava programov za mladino na osnovi prejetega gradiva (Renata Rupreht). 

 
Predsednica MS Renata Rupreht je povedala, da je Mladinski svet pripravil gradivo in ga 
poslal članom komisije za izobraževanje in usposabljanje. Odgovor so prejeli od predsednika 
komisije Roka Leskovca, ki je komentiral število ur in predlagal, da naj bi se ta program izvajal 
kot interesno dejavnost. Za usposabljanje naj bi se pripravil tudi delovni zvezek. Urnik so 
pripravili po tečaju za pripravnika. Mnenje predsednice MS je tudi, da naj bi mladi po vsakem 
usposabljanju dobili čin, s tem bi otroke še dodatno stimulirali za usposabljanje.  
 
V razpravi so bili podani še naslednji poudarki: 



Člani komisije so razmišljali o kratici AID in oživljanju, te vsebine naj bi bile v programu za 
pionirje zelo zahtevne.  
Ob prenovi gasilskega informacijskega sistema Vulkan je potrebno rešiti tudi vpis 
usposabljanja mladih. Postavilo se je vprašanje kako se bo vodila evidenca usposabljanja, ali 
se bo ta izvajala s pomočjo Vulkana in sicer tako, da se tečaji v Vulkanu odprejo. Predlagajo 
je tudi, da se za mladino uvedejo čini, ki naj bi bili pri pionirju v obliki značke, za mladince pa 
v obliki čina. Postavlja se tudi vprašanje, kje bodo mladi nosili čine, saj ti pogosto delujejo v 
mladinskih oblačilih in ne v gasilskih delovnih oblekah.   
 
Rajko Jazbec je poudaril, da bi moralo biti razvrščanje za mladino drugačno kot za 
pripravnike, potrebno je uvesti več ur, še posebej, ker so  to edina znanja, ki jih mladi gasilci 
pridobijo o razvrščanju. Vsebine je potrebno prilagoditi starostni skupini in sicer najprej kot 
igro, nato pa tudi kot usposabljanje. 
 
Dr Janja Kramer Stajnko je povedala, da se znanja premalo stopnjujejo iz enega v drugi nivo, 
nekatere vsebine pa se po nivojih podvajajo, vsebine pa bi bilo potrebno prilagoditi mladini. 
Popravke bo poslala predsednici MS. 
 
Boris Brinovšek, je svoje predloge poslal predsedniku komisije, program, ki je predstavljen za 
starost od 6 do 9 leta je po njegovem mnenju preveč zahteven, predlaga, da bi bilo namesto 
predavanj več praktičnega dela, kot primer navede razvrščanje, ki naj bi se praktično izvajalo 
na vseh nivojih. 
Skupina 30 otrok se mu zdi nekoliko velika, vendar so člani komisije skupino 30 otrok podprli 
kot maksimalno velikost skupine. 
Ravno tako se mu zdi 0,5 ure premalo za predstavitev tematike in predlaga povečanje časa 
za podajanje konkretnih vsebin. Predlagal je tudi prerazporeditev vsebin o  armaturah v 
poglavje o vozilih, vsebin o gasilnikih pa v poglavje o preventivi.  
 
V zvezi z vsebinami so člani opozorili še, na vsebine o prvi pomoči, ki so zelo obsežne in 
zahtevne za ta nivo, s praktičnim prikazom gašenja začetnih požarov pa naj bi začeli šele pri 
mladincih. Pri mladincih manjka praktični del prikaza gašenja s  peno.  
 
Polovičke ur naj se odpravijo, ure pa se lahko povečajo na račun prakse. Vsebine so v enih 
delih programa pretežke zato naj se cilji prilagodijo najmlajšim, vsebine pa naj se razširijo s 
prakso. 
 
V primeru, ko se v usposabljanje vključijo starejši mladinci, bi bilo potrebno za te najprej 
narediti uvajalni del tečaja, kjer bi se obdelale predhodne vsebine iz nižjega nivoja, znanje bi 
se preverilo z preizkusom znanja. 
 
Pri otrocih bi se lahko gradivo pripravilo v obliki učnih načrtov in priprav za posamezno uro. 
Tečaji se izvajajo na nivoju gasilskega društva in gasilske zveze. Vpis tečajev v Vulkan pa naj 
bi izvajali tudi za mladino. Preko Vulkana naj bi se izvajalo tudi potrjevanje programa s strani 
regijskega poveljnika. 
 
 
 



SKLEP: 

 Člani komisije so se seznanili s programi za mladino in podali svoje predloge in 
komentarje. Člani komisije svoje pisne predloge pošljejo predsednici Mladinskega 
sveta.  

 Mladinski svet naj bi učne programe pripravil v 14 dneh.  
 
 

Ad 3 
Priznavanje določenih aktivnosti kot obnovitveno usposabljanje 'v premislek o merilih, 

pogojih' (Rok Leskovec, Matjaž Klarič) 
 
Zaradi odsotnosti predsednika komisije se bo ta tematika obdelala na naslednji seji komisije. 
 
 

Ad 4 
Usposabljanje inštruktorjev GZS-poročilo, obravnava kako v bodoče (Rajko Jazbec). 

 
Rajko Jazbec je predstavil gradivo o usposabljanju inštruktorjev. Osnovni tečaj specialnosti za 
inštruktorja, ki ga izvaja profesor Ivan Mirt naj bi bil osnova za delo inštruktorjev. Določeni so 
tudi že predavatelji, za strokovne in splošne predmete pa naj bi bili ločeni pogoji. 
 
V okviru komisije so v preteklosti že govorili o licenciranju inštruktorjev. Rajko Jazbec je še 
povedal, da predsedniki ocenjevalnih komisij nimajo izpita, zato predlaga, da se za njih 
organizira usposabljanje v IC na Igu. Preko usposobljenih inštruktorjev naj bi se prenašalo 
znanje tudi na teren. Opozoril je tudi na študijske sobote inštruktorjev, ki so se v preteklosti 
že izvajale v IC na Igu. Praktične vaje za gasilce, ki se izvajajo v IC  pa naj bi bile organizirane 
po programu, ki bi bil prilagojen potrebam gasilcev, ki prihajajo na vaje. 
 
Leon Markovič je povedal, da je v smislu priprav strokovnih aktivov sodeloval na tečaju 
specialnosti za tehnično reševanje, sodeloval je v vlogi pripravnika pri inštruktorjih. 
 
SKLEP: 

 Člani komisije so se seznanili z gradivom, ki ga je pripravil Rajko Jazbec in ugotovili, da 
morajo nadaljevati z delom. 

 V IC na Igu se za inštruktorje organizira usposabljanje. 
 
 

Ad 5 in 6 
Stanje programa strojnik/uporabnik ALK (Rok Leskovec, Janez Aljančič). 

Stanje ostalih programov, ki se ali se bodo prenavljali (Leon Markovič, Janez Aljančič). 
 
Točki dnevnega reda sta se smiselno povezali. 
Vodja gasilske šole Janez Aljančič pove, da se trenutno prenavljajo tri učni programi: 
program za  eno in dvocevne predore, program za nevarne snovi in program za ALK, ki pa je 
nekoliko zastal. Povedal, je, da mu je predsednik komisije Rok Leskovec poslal e-pošto kjer je 
ta ponudil pomoč, zato predlaga, da se aktivnosti za pripravo programa izvajajo tudi na GZS. 



Podjetje Magirus je tudi ponudilo pomoč pri pripravi programa. Cilj so si postavili, da bi se do 
konca leta pripravili vsi trije programi do take mere, da bi jih lahko minister podpisal.  
 
Leon Markovič pove, da je nekaj razlik med poklicnimi in prostovoljnimi gasilci pri uporabi 
ALK, vendar pri GZS delujejo aktivi kjer sodelujejo strokovnjaki poklicnih in prostovoljnih 
gasilcev, zato se bo program lahko ustrezno pripravil. Priprava učnega programa za ALK je 
bila prvotno mišljena zgolj za strojnika AL, ki tehnično dela z vozilom, potem pa so se 
pokazale potrebe, da se program pripravi za vse uporabnike, ki delajo z lestvijo, v košari in 
okrog avtolestve. 
 
Dopolnilno izobraževanje specialnosti tehnično reševanje je tudi v fazi sprememb. Pri 
spremembah programa se bo izhajalo iz osnovnega – splošnega programa in nadgradenj 
tega, ki bodo v obliki modulov zajemale področje posameznih nalog (prekrivanje streh, 
ruševine –podpiranje stavb, prometne nesreče…)  
 
SKLEP:  
Komisija se seznanila z izvajanjem aktivnosti na učnih programih. 
Predlog je bil, da se pri GZS nadaljujejo aktivnosti na učnih programih, ki naj bi bili do konca 
leta 2019 pripravljeni za podpis pri resornem ministru. 
  
 

Ad 7 
Strokovni aktivi – stanje naloge 'kje smo z vprašanji' (vsi vodje aktivov). 

 
V razpravi so člani komisije predstavili svoje aktivnosti povezane z aktivi in pripravo vprašanj 
za zaključne izpite. Leon Markovič pove, da je vprašanja brez odgovorov poslal na teren, od 4 
članov je vprašanja že dobil nazaj, a jih še ni uspel pregledati, vnesti pa jih mora še v nove 
vprašalne liste. Rajko Jazbec je dal stara vprašanja pregledat, nova pa piše v nov obrazec. 
Vprašanja in odgovore mora komisija pregledati, nato gredo ta vprašanja v bazo vprašanj v 
računalnik. 
 
Boris Brinovšek pove ima pripravljenih veliko vprašanj in odgovorov in jih bo predstavil pri 
naslednji točki dnevnega reda.  
 
Janja Kramer Stajnko je bila predsednica ocenjevalne komisije na tečaju za višjega in 
ugotovila, da so bili odgovori tečajnikov popolnoma isti, kot so navedeni v testih zato je bil 
razpravi je bil podan predlog, da bi za en mesec ustavili zaključna izpite, saj so vprašanja 
očitno prišla v javnost. Povečati se mora baza vprašanj. Predsednik ocenjevalne komisije ne 
bi smel vprašanj dobiti domov, oziroma bi jih moral  odpreti na samem izpitu. Vsak cilj 
določen v učnem programu bi moral biti pokrit z enim ali več vprašanji. Člani komisije morajo 
vprašanja najprej pregledati, nato pa jih  poslati Janji Kramer Stajnko, da jih vnese v 
računalniški program.  
 
V razpravi so člani komisije ugotavljali, da še vedno niso formirani aktivi, postavili so tudi 
vprašanje ali jih mora formirati poveljstvo? 
 



Poveljnik  Franci Petek  uvodoma pozdravi vse prisotne in pove, da morajo biti aktivi manjše 
skupine, ki jih bo potrdilo poveljstvo, te skupine bodo skrbele za strokovnost. Aktivi pa bodo 
vključevali tudi druge strokovnjake s posameznih področjih. Aktiv mora imeti vodjo, za 
katerega ni potrebno, da je član komisije, ampak je predsednik aktiva, ki bo predstavljal 
stroko. Člani komisije so v aktivih zaradi povezave in prenosa informacij. Dobre prakse naj bi 
se izmenjavale tudi med samimi aktivi. Vsak predmet naj ne bi imel aktiva, predmeti naj bi se 
združili. Vsi aktivi morajo delati po podobnem konceptu.  
 
Rajko Jazbec je povedal, da pokriva področje razvrščanja in taktike. Pri razvrščanju ima tri 
osebe in so že naredili vprašanja. Pri taktiki pa je sestavil aktiv iz 4 predavateljev in 4 
inštruktorjev, skupaj jih je 13.  
 
Poveljnik Franci Petek je mnenja, da je ta aktiv zelo velik, zato predlaga, da se osredotočijo 
na manjše aktive, v katere bomo lahko tudi vlagali. Izkoristiti pa moramo znanje od vseh, ki 
so ga pripravljeni posredovati. 
Urgentno moramo sestaviti večje število vprašanj in ljudje že delajo na teh vprašanjih. 
Vprašanja nastajajo, kdo jih bo pregledal, to naj bi delali aktivi. Kaj naredimo z vprašanji, ki 
jih imamo?  
 
Poveljnik Franci Petek poda usmeritev za velikost aktivov: te naj bi sestavljalo  5 do 7 članov, 
izjemoma 8, nikakor pa ne 14 članov aktiva.  
 
SKLEP:  

 Do naslednje seje koordinatorji aktivov pripravijo predlog aktivov, ki jih potrdi poveljstvo 
GZS na svoji seji, ki bo  še v marcu ali v začetku aprila.  

 Komisija aktive potrdi in začne delat. K delu aktivov lahko povabijo tudi druge sodelavce.  

 Rok za predloge aktivov je do petka, 15. 3. 2019. 

 Leon Markovič obvesti vse člane komisije o tem kako se naj oblikujejo aktivi.  

 15. 3. 2019  se razpiše korespondenčna seja.  
 
 

Ad 8 
Predstavitev urejenih vprašanj z odgovori OG, delo aktiva (Boris Brinovšek). 

 
Boris Brinovšek je povedal, da se je usmeril na predavatelje posameznih predmetov. 
V nadaljevanju je obrazložil nesporazum v zvezi z vprašanji, ki so šla v javnost. Ker je dobil 
nalogo, da vprašanja razširi, je vprašanja posredoval posameznim predavateljem, ki so mu 
pomagali pri pripravi novih vprašanj. Pripravil je širši nabor vprašanj. 
 
Stekla je razprava v kateri so člani poudarili, da je vprašanja je potrebno pripraviti po ciljih.  
Pri operativnem gasilcu se morajo vključiti tudi  vsa vprašanja iz nivoja pripravnika. 
 
Nabor vprašanj se mora dopolniti, da se bo lahko izvajalo izpite. Vprašanja, ki so pripravljena 
jih je potrebno pregledati preden gredo v bazo vprašanj računalniškega programa. 
 
Vprašanje naj bi bilo opremljeno tudi s podatkom v kateri predmet spada. 
 



Avtorji programov so imeli navodila za pripravo vprašanj. Pri pripravi izpitnih vprašanj bi si 
lahko pomagali tudi s sprejemnimi testi  . 
 
SKLEPI:  

 Rajko Jazbec in Rok Leskovec do 15. marca 2019 poiščeta navodila za pripravo vprašanj. 

 Nabor vprašanj se pripravlja naprej. 

 Takoj ko bodo aktivi sestavljeni, ti pregledajo in potrdijo vprašanja. 

 Nabor povelj se pošlje Rajku Jazbecu. 
 
 

Ad 9 
Razno 

 
Člani komisije so spregovorili tudi o usposabljanju inštruktorjev s strani Andragoškega 
centra. Leon Markovič pove, da se mu je zdel seminar dober, dobil pa je tudi nekaj idej, ki jih 
bo lahko uporabljal pri izvajanju usposabljanja. Rajko Jazbec pa je povedal, da je bil nekoliko 
razočaran saj je veliko vsebin že poznal. Iz razprave se je pokazalo, da imajo naši inštruktorji 
že dolgoletne izkušnje in primerno znanje. Ta znanja bi bila koristna za inštruktorje na 
terenu. Predavatelju bi lahko svetovali kako usposabljanje še bolj približati našim 
inštruktorjem. Mogoče si bi predavatelj lahko ogledal kako naše usposabljanje. 
 
Praktične vaje na Igu lahko opravljajo gasilci, ki so člani operativnih enot in imajo zdravniški 
pregled.  
 
Boris Brinovšek je podal informacijo, da so 12.2. 2019 organizirali posvet katerega se je 
udeležilo 51 predavateljev in inštruktorjev.  Na posvetu so obdelali aktualne vsebine s 
področja gasilskega usposabljanja. 
 
 
Predlog termina naslednje seje komisije je sreda, 17. 4. 2019. 
 
Seja je bila zaključena ob 21. uri. 
 
Zapisal: Matjaž Klarič 
 
 
Predsedujoči komisiji:  
Leon Markovič 
 Predsednik komisije: 
 Rok Leskovec 

 
 
 


