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Z A P I S N I K 
 

7. seje Komisije za izobraževanje in usposabljanje Gasilske zveze Slovenije, ki je bila 18. 9. 2019 

ob 18. uri, v prostorih Gasilske zveze Slovenije, Tržaška cesta 221, Ljubljana. 

 

 

PRISOTNI ČLANI: Rok leskovec, Rajko Jazbec, Janja Kramer Stajnko, Leonardo Markovič, Neža 

Strmole. 

 

OSTALI PRISOTNI: Franci Petek, Dragica Lenarčič 

 

OPRAVIČENO ODSOTNI: Boris Brinovšek, Janez Koselj 

 

Dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 6. seje, ki je bila 17.4.2019. 

2. Poročilo posamičnih vodij Aktivov o poteku dela. 

3. Priprava na seminar POK za inštruktorje, ki delajo na tečajih NGČ, GČ-praktični del. 

4. Razpis Izobraževanj za leto 2020. 

5. Program dela za leto 2020. 

6. Sprememba ocenjevalne pole-OG-teoretični del. 

7. Izdelava sprotne ankete za organizatorja tečaja glede odnosa in strokovnosti POK. 

8. Določitev strategije glede izobraževanja inštruktorjev, ki delujejo na terenu. 

9. Mogoče modifikacije delegiranja POK. 

10. Pregled prispelih vprašanj za zaključne izpite. 

11. Pregled prispelih opisov vaj in gradiva. 

12. Razno. 

Predsednik komisije, Rok Leskovec, je pozdravil vse navzoče in predlagal popravek dnevnega 

reda, da se točka 2 premakne za točko 9 in zamenja naziv vodja s koordinatorjem Aktiva. 

 

Ad 1. 

Potrditev zapisnika 6. seje, ki je bila 17.4.2019 

Na zapisnik ni bilo pripomb. Rok Leskovec je dodal, da je dogovorjeno z vodstvom GZS, da bo 

skupni sestanek na temo bolničarjev in da se bo na temo izobraževanja tudi sam sestal z njimi. 

Sklep št. 1: Člani komisije so soglasno potrdili zapisnik. 
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Ad 2. 

Priprava na seminar POK za inštruktorje, ki delajo na tečajih NGČ, GČ-praktični del 

Rok Leskovec je seznanil člane komisije, da se pripravlja usposabljanje za inštruktorje GZS, ki 

izvajajo zaključne izpite na tečaju za NGČ in GČ. Poudari, da se jih bo na teren lahko poslalo le 

izjemoma in da jim bo to na usposabljanju tudi povedano.  

Rajko Jazbec je zaprosil, da bi se aktiviral en inštruktor za tehnično podporo za ob 10.uri, da 

pripravi potrebno opremo.  

Dragica Lenarčič predstavi predlog urnika. Pove, da bodo vsi prijavljeni dobili tudi navodila, da 

se usposabljanja udeležijo v gasilski delovni obleki, da imajo s seboj gasilsko zaščitno obleko 

za praktični del usposabljanja in da bo za vse zagotovljeno kosilo. 

Rajko Jazbec doda, da se za usposabljanje pripravi sledeče: 

 Scenarij, povelja in 5 testnih pol za praktični del tečaja OG in VG; 

 Prazne ocenjevalne liste za tečaja NGČ in GČ; 

 Anketne liste za udeležence; 

 Listo prisotnosti; 

Sklep št. 2: Inštruktorju za tehnično podporo se pošlje navodila za izvajanje zaključnega 

izpita za tečaj OG in VG. Za pomoč se obrne na Rajka Jazbeca. 

Sklep št. 3: Dragica Lenarčič pošlje vsem prijavljenim inštruktorjem tudi urnik in navodila. 

Sklep št. 4: Vsi, ki so bili opravičeni se jih pošlje na prvo razpisano usposabljanje. 

Sklep št. 5: Anketo za udeležence pošlje Rok Leskovec. 

 

Ad 3. 

Razpis Izobraževanj za leto 2020 

Dr. Janja Kramer Stajnko predlaga, da se v dokumentu zamenjajo stopnje izobrazbe z opisi.  

Dragica Lenarčič predlaga, da bi se med osnovne informacije dodala še navedba roka za 

ponavljanje praktičnega dela tečaja, povzeta iz učnega programa, v primeru, da je tečajnik 

neuspešen. 

Po razpravi članov komisije se strinjajo, da se ohrani število tečajev iz preteklega leta, poveča 

se tečaj TRE OBN za tri tečaje, doda se novo permanentno usposabljanje za gasilske 

inštruktorje (regijske) 3 do 5 tečajev – če se to usposabljanje ne izvaja v organizaciji GZS 

inštruktorji ne dobijo licence in se jim usposabljanje ne vpiše v Vulkan. 

Sklep št. 6: Potrdi se besedilo razpisa s predlaganimi dopolnitvami. 
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Ad 4. 

Program dela za leto 2020 

Rok Leskovec predstavi popravke programa dela za leto 2020 glede na vsebino programa za 

leto 2019. Točke, ki so bile realizirane se odstrani, prav tako točko za pripravo programa za 

specialnost orodjar. Doda se novo točko strokovno andragoški dnevi, ki naj gre pod stalne 

naloge. 

Leon Markovič je prenesel vprašanje inštruktorjev, če se jim lahko priznajo obnovitvena 

usposabljanja. Rok Leskovec utemelji, da se bo ta zadeva uredila oz. rešila z vzpostavitvijo 

licenciranja inštruktorjev. 

Sklep št. 7: Člani komisije so se strinjali s predlaganim dopolnjenim programom dela. 

 

Ad 5. 

Sprememba ocenjevalne pole-OG-teoretični del 

Rok Leskovec poudarja, da je na terenu pri zaključnem izpitu za OG zaznati precej malo znanja 

iz tečaja za pripravnika, zato je potrebno nekako urediti preverjanje na tem tečaju. 

Predlagano je tudi, da se na izpitni poli pri vsakemu vprašanju spodaj zapiše iz katerega 

predmeta je vprašanje. 

V razpravi je bilo podanih nekaj predlogov: 

 zaključni izpit za OG sestaviti iz dveh delov,  

 preurediti sedanjo izpitno polo, da bo obvezno 1. in 2. vprašanje iz pripravnika (tema 

1 - 5), 

 preveriti uvedbo zaključnega izpita ali sprejemni izpit za tečaj OG in sprememba 

učnega programa. 

Sklep št. 8: Dr. Janja Kramer Stajnko uredi popravke v programu in novo verzijo preda GZS. 

Sklep št. 9: Razmisliti o načinu preverjanja snovi s tečaja za pripravnika. 

 

Ad 6. 

Izdelava sprotne ankete za organizatorja tečaja glede odnosa in strokovnosti POK 

Rok leskovec je predstavil končno verzijo ankete, ki bo namenjena organizatorjem tečajev, da 

bodo ocenili delo POK. Potrebno jo je še lektorirati in oblikovno urediti.  

Drugo anketo, ki bo namenjena nadzorniku tečaja – regijskemu poveljniku – pripravi Rok 

Leskovec. Poudari, da bo podatke iz ankete obdelovalo poveljstvo, komisija bo samo za 

administrativno podporo. 

Sklep št. 10: Člani komisije so potrdili vsebino ankete namenjene organizatorju tečaja. 

Sklep št. 11: Rok Leskovec pripravi anketo za nadzornike tečaja in predstavi poveljstvu GZS. 
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Ad 7. 

Določitev strategije glede izobraževanja inštruktorjev, ki delujejo na terenu 

Rok leskovec predstavi osnutek programa za usposabljanje gasilskih inštruktorjev, ki je 

namenjen za usposabljanje inštruktorjev na terenu, trenutno za tečaj OG in VG.  S tem 

usposabljanjem bodo inštruktorji pridobili znanje kako podajati snov slušateljem – način, ne 

vsebino – na podlagi primerov. 

Dr. Janja Kramer Stajnko predlaga, da bi bil za to vrstno usposabljanje en dokument, ki bi se 

lahko dopolnjeval za posamezne tečaje, da je za vse tečaje zbrano skupaj. 

Sklep št. 12: Člani komisije so se strinjali, da naj bo en dokument in za tečaj OG in VG potrdili 

tudi vsebino 

Sklep št. 13: Dr. Janja Kramer Stajnko pripravi čistopis za sejo poveljstva GZS do 27. 9. 2019. 

 

Ad 8. 

Mogoče modifikacije delegiranja POK 

Pripravi se analiza za posameznike – kolikokrat so bili klicani, kolikokrat od tega so bili prisotni. 

Pravila delegiranja se bo obravnavalo na naslednjih sejah. 

 

Ad 9.,10., 11. 

Poročilo posamičnih vodij Aktivov o poteku dela, pregled prispelih vprašanj za zaključne 

izpite, pregled prispelih opisov vaj in gradiva 

Rajko Jazbec poroča, da so bila vprašanja iz predmeta gasilska taktika poslana z vse 4 nivoje, 

za predmet razvrščanje pa bodo v roku 14 dni. Opisi praktičnih vaj so narejeni in se lahko 

objavijo na spletni strani. Gradiva imajo napisana v celoti za tečaj VG in pol za tečaj OG. 

Zastavili so tudi že vprašanja za sprejemne izpite. 

Leon Markovič poroča, da vprašanj se niso pregledali v celoti. Do 30. 10. 2019 bodo pripravili 

opise praktičnih vaj, do 30. 11. pa tudi gradiva. Pogovarjajo se tudi, da bi program TRE razdelili 

v 4 sklope (neurja, poplave in reševanje na vodi, nesreče v prometu in RVG) 

Rok Leskovec je opozoril, da je potrebno vprašanja zastaviti tako, da bodo kratki odgovori – 

mx. 3 stavki. Pove tudi, da njihov aktiv še nima konkretnih rezultatov. 

Dr. Janja Kramer Stajnko poroča, da so bili člani aktiva za področje gradbeništva zelo pridni in 

so pripravili že vsa vprašanja, za ostale predmete pa nima podatka, ker je koordinator 

neodziven. 

Neža Strmole poroča, da so člani aktiva zelo aktivni, vendar ji čas ne dopušča da bi lahko aktiv 

aktivno koordinirala. Rok leskovec predlaga, da si izmed članov izbere namestnika in ga prosi 

za vodenje z njeno pomočjo. 
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Sklep št. 14: Dr. Janja Kramer Stajnko zamenja vprašanja v programu v bazi. 

Sklep št. 15: Rok Leskovec vse dokumente za arhiviranje pošlje strokovni službi. 

Sklep št. 16: Rok Leskovec bo poslal vsakemu aktivu posebej rok za oddajo vprašanj in 

gradiv. 

 

Ad 12. 

Razno 

Rok leskovec predlaga, da se na spletni strani GZS objavijo vsi učni programi specialnosti, ki jih 

izvaja GZS in Pravilnik o delovanju aktivov GZS, ki ga dr. Janja Kramer Stajnko pretvori v novo 

obliko. 

Rajko Jazbec je poročal o analizi ankete inštruktorjev o zadovoljstvu z delavnicami pri 

Andragoškem centru Slovenije, ki kaže kar dobro zadovoljstvo. Uradno analizo centra pošlje 

Dragica Lenarčič. 

 

Seja je bila zaključena ob 21:40 

  

        Zapisala: 

 Dragica Lenarčič Predsednik komisije: 

Svetovalka za usposabljanje Rok Leskovec 

 


