Tržaška cesta 221, 1000 Ljubljana

ZAPISNIK
6. seje Komisije za izobraževanje in usposabljanje, ki je bila v sredo, 17. aprila 2019, ob 17. uri
v prostorih Gasilske zveze Slovenije, Tržaška 221, 1000 Ljubljana.

PRISOTNI ČLANI: Rok Leskovec, Boris Brinovšek, Rajko Jazbec, dr. Janja Kramer Stajnko,
Leonardo Markovič
OSTALI PRISOTNI: Franci Petek, Janez Aljančič, Matjaž Klarič
OPRAVIČENO ODSOTNI: Janez Koselj, Neža Strmole
DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 5. seje komisije (Leonardo Markovič),
2. Potrditev pravilnika o delovanju aktivov (Rok Leskovec),
3. Permanentno usposabljanje inštruktorjev GZS (Rajko Jazbec) predlogi, kako naprej,
4. Permanentno usposabljanje inštruktorjev iz terena-strategija (Rok Leskovec),
5. Zakon o gasilstvu, ter definicije kdo kaj usposablja (Janez Koselj, Rok Leskovec),
6. Stanje programa strojnik/uporabnik ALK (Rok Leskovec, Janez Aljančič),
7. Strokovni aktivi – stanje naloge 'kje smo z vprašanji' (vsi vodje aktivov),
8. Določitev postopka pošiljanja izdelkov, ki jih naredijo Aktivi, pregled, lektoriranje,….
9. Usposabljanje članov aktivov za pisanje literature (Janja Kramer),
10. Izobraževanje za prve posredovalce (Boris Brinovšek),
11. Strokovna ekskurzija, vrstni red+seja komisije na terenu (Leonardo Markovič),
12. Razno.
Ad 1
Pregled in potrditev zapisnika 5. seje komisije (Leonardo Markovič)
Po uvodnem pozdravu je predsednik komisije Rok Leskovec ugotovil, da je seja sklepčna zato
je predlagal, da začnejo s sejo komisije
Ker ni bilo razprave na 1. točko dnevnega reda so člani komisije sprejeli naslednji
SKLEP:
Člani komisije soglasno sprejmejo zapisnik 5. seje komisije za izobraževanje in usposabljanje.
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Ad 2
Potrditev pravilnika o delovanju aktivov (Rok Leskovec)
V krajši razpravi so člani komisije ocenili, da je pravilnik primeren za uporabo.
SKLEP:
Komisija potrjuje pravilnik o delovanju aktivov.
Ad 3
Permanentno usposabljanje inštruktorjev GZS (Rajko Jazbec) predlogi, kako naprej
V razpravi, ki se je sledila uvodni predstavitvi Rajka Jazbeca so člani komisije izpostavili
naslednje:
Člani komisije so spregovorili o usposabljanju inštruktorjev, ki jih je v obliki štirih učnih delavnic
izvedel Andragoški center.
Člani komisije so spregovorili tudi o pomenu usposabljanja inštruktorjev v tujini, ki bi nato
pridobljeno znanje prenašali na druge inštruktorje.
Poudarjeno je bilo tudi, da so se »študijske sobote inštruktorjev«, ki so se v praksi že izvajale,
pokazale kot zelo koristne in bi jih kazalo ponovno obuditi.
Razširil naj bi se krog inštruktorjev po posameznih področjih, za katere bi se pripravila
usposabljanja, inštruktorje, ki delajo na večih področjih pa bi morali specializirati za
posamezna - ožja področja.
V razpravi je bilo opozorjeno, da poklicne gasilce, lahko poučujejo le inštruktorji, ki so poklicni
gasilci kar naj bi bila zahteva poklicnih gasilcev.
Želja je, da se inštruktorji, ki delujejo na Igu vključujejo tudi na terenu. Pozitivne pa so tudi
izkušnje gasilcev, ki pridejo na zaključne izpite na Ig.
Razvrščanje bi lahko bil prvi primer za usposabljanje inštruktorjev.
SKLEP:
 Med inštruktorji, ki so se udeležili učnih delavnic Andragoškega centra, se naredi
anketa o izvedenih delavnicah.
 Poveča se število inštruktorjev, pogoje za razpis bo pripravila komisija.
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Ad 4
Permanentno usposabljanje inštruktorjev iz terena-strategija (Rok Leskovec)
Predsednik komisije Rok Leskovec je predstavil cilje po katerih se iz vsake regije usposabljanja
udeležijo predstavniki regij, ti pa nato znanja prenašajo drugim inštruktorjem po terenu.
SKLEP:
Pripravili se bodo programi za posamezna področja po katerih se bodo izvajala usposabljanja
inštruktorjev.
Ad 5
Zakon o gasilstvu, ter definicije kdo kaj usposablja (Janez Koselj, Rok Leskovec)
Člani komisije so se seznanili z informacijo, da je Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona
o gasilstvu (ZGas-D) v javni razpravi in se zbirajo predlogi in pripombe na zakon.
Opozorili so na 31. člen Zakona, ki Gasilski zvezi Slovenije na področju izobraževanja in
usposabljanja jemlje pristojnosti, ki jih ima ta določene s trenutno veljavnim zakonom.
V okviru razprave so člani komisije opozorili tudi na potrebo po dodatnem usposabljanju
gasilskih enot širšega pomena.
SKLEP:
Komisija predlaga, da se v novem zakonu ohranijo dikcije iz trenutno veljavnega zakona.
AD 6
Stanje programa strojnik/uporabnik ALK (Rok Leskovec, Janez Aljančič)
Uvodno predstavitev je podal Janez Aljančič, ki je povedal, da je potrebno pri pripravi
programa upoštevati dejstvo, da so vloge gasilcev pri delu z AL zelo različne. Medtem, ko
strojnik predvsem upravlja z AL, drugi gasilci AL uporabljajo pri svojem delu (gašenje, reševanje
z višin, globin, uporaba nosil…). Medtem pa so proizvajalci AL naše strojnike naučili le čistega
upravljanja z AL, pri tem niso upoštevali posebnih pogojev, ki jih narekuje opravljanje javne
gasilske službe..
Teorija naj bi bila skupna, praksa pa naj bi bila različna in bi se delila na dva modula – strojnika
AL in gasilca, ki pri svojem delu uporablja AL. Gasilci pa bi se lahko usposobili samo za en modul
ali pa oba modula skupaj.
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Usposabljanje bi se lahko izvajalo tudi na terenu kjer imajo AL. Smiselno je tudi, da se gasilci
za uporabo AL usposobijo na domačih objektih, kjer bodo tudi sicer delovali v primeru
intervencije.
Janez Aljančič še pove, da bo šola program začela uporabljati septembra.
SKLEP:
Komisija se je seznanila s programom in cilji, člani komisije nadaljujejo delo pri pripravi vsebin.
Andragoški del programa bo pregledala dr. Janja Kramer Stajnko. Z gasilskega vidika pa
program pogledata Rajko Jazbec in Leon Markovič,
Program se pošlje še komisiji za tehniko.
Ad 7, 8 in 9
Strokovni aktivi – stanje naloge 'kje smo z vprašanji' (vsi vodje aktivov)
Določitev postopka pošiljanja izdelkov, ki jih naredijo Aktivi, pregled, lektoriranje,….
Usposabljanje članov aktivov za pisanje literature (dr. Janja Kramer Stajnko)
Leon Markovič pove, da ima pripravljenih okrog 200 vprašanj. Aktivi so jih pregledali in se z
njimi strinjajo. Začeli so že s praktičnimi vajami. Pripravljen imajo že program za motorno žago.
Do 15. maja 2019 bodo imeli pripravljene tudi praktične vaje. Do konca poletja pa načrtujejo,
da bodo omeli pripravljena vsa gradiva. Rad bi sodeloval pri tehničnem reševanju in pri
nevarnih snoveh, sam se je udeležil tudi obeh tečajev specialnosti.
Rajko Jazbec ima pripravljena vsa vprašanja za zaključne izpite, urediti jih mora še v excelu in
jih poslati za vpis v bazo. Pripravljene ima tudi že vse opise vaj in vprašanja za sprejemne
izpite. Maja bo ponovno sklical sestanek aktiva.
Za tečaj gasilec imajo tudi že pripravljene vse vsebine razen operativnih postopkov,
pripravljeno ima tudi taktiko z QR kodo in video vsebinami.
Pri vsebinah razvrščanja pa mora narediti še sestanek z avtorjem, saj bo pri tej tematiki
potrebno nekatere vsebine še uskladiti.
Razvrščanje naj bi bil prvi poskusni tečaj za predavatelje na terenu. Udeležence usposabljanja
se izbere preko regijskih poveljnikov, tako, da bo vsaka regija imela po dva predstavnika, ki
bosta znanje prenašala predavateljem na nivoju regij.
Boris Brinovšek, pove, da so imeli v ponedeljek, 13. aprila 2019 sestanek na katerem je bilo
prisotnih osem članov aktiva, trije so se opravičili, dva pa sta bila odsotna brez opravičila. Aktiv
sestavljajo strokovnjaki, ki pokrivajo posamezna področja, ki jih ta pokriva. Na sestanku so se
dogovorili, da se prioritetno lotijo vprašanj za izpite in nato še vprašanj za sprejemne izpite.
Vprašanja naj bi pripravili do konca maja, pripravljajo jih na vseh nivojih, informativno pa naj
bi pripravili 10 do 20 vprašanj iz vsakega področja.
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S pripravo gradiv bodo začeli v jeseni. Dr. Janja Kramer Stajnko jim bo poslala podloge za
pripravo gradiv. V pripravo vprašanj in gradiv se bo vključil tudi dr Aleš Jug.
Člani komisije so se dogovorili za postopek zbiranja vprašanj:
Ko aktiv pripravi vprašanja, jih pošlje v strokovno službo Matjažu Klariču, ta pa jih posreduje
dr. Janji Kramer Stajnko, istočasno pa se o vprašanjih obvesti tudi predsednika komisije Roka
Leskovca, ki se vsakič odloča ali si bo vprašanja tudi ogledal.
O pripravljenih vprašanjih in gradivih se vodi evidenca iz katere bo razvidno kdo in kdaj je
vprašanja pripravil in kje se ta nahajajo.
Komisija bo pregledala vse opise vaj saj so te javne, enako velja tudi za vsa delovna gradiva.
Vsak član komisije pa mora pregledati gradiva svojega aktiva. Gradiva se pišejo po vzorcu za
radijske postaje.
Vprašanja za sprejemne izpite naj bi se pripravilo do jesenskega dela leta.
Sprejemni testi se oblikovno razlikujejo od izpitnih vprašanj in se pripravijo v obliki vprašanj z
obkroževanjem pravilnih odgovorov - a, b, c, d, vnašanja teksta, naštevanja, odgovorov drži in
ne drži…
Vprašanja naj aktivi pošiljajo postopno kot ta nastajajo in se sproti pregledujejo ter vnašajo v
računalnik.
Prioriteta komisije je priprava gradiva, sledijo jim prosojnice, ki jih pripravijo predavatelji.
Gradiva naj bi bila v elektronski obliki. Vsak učni cilj bo zajet na svojem obrazcu.
Rajko Jazbec predlaga, da bi na višjih nivojih imeli priročnike tudi v klasični obliki.
Na sestanku je bilo tudi povedano, da je navodilo za pripravo zaključnih del na fakulteti odprte
narave in se lahko uporablja tudi v gasilstvu.
Dr. Janja Kramer Stajnko je predstavila obrazec za pripravo gradiva kjer je še posebej opozorila
na vire in literaturo.
SKLEP:
Vsak aktiv povabi dr. Janjo Kramer Stajnko, da jim predstavi postopek za pripravo gradiva in
predlogi.
Ad 10
Izobraževanje za prve posredovalce (Boris Brinovšek)
Boris Brinovšek je podal kratko informacijo v katri je predstavil usposabljanje prvih
posredovalcev v gasilski organizaciji. Postavil je tudi vprašanje kakšna je možnost, da bi se taka
usposabljanja izvajala tudi v okviru gasilskih organizacij, saj taka usposabljanja trenutno
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izvajajo le zunanje organizacije. Trenutno se vsako društvo samo odloča o izvajanju te
dejavnosti
SKLEP:
Komisija je sprejela sklep, da bi bilo potrebno to področje sistemsko urediti.
Ad 11
Strokovna ekskurzija, vrstni red+seja komisije na terenu (Leonardo Markovič)
Leonardo Markovič je predstavil program ekskurzije.
Ad 12
Razno.
Pod razno ni bilo razprave.

Seja je bila zaključena ob 20.15

Predsednik komisije:
Rok Leskovec
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