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Z A P I S N I K 
 

8. seje Komisije za izobraževanje in usposabljanje Gasilske zveze Slovenije, ki je bila 20. 11. 

2019 ob 17. uri, v prostorih Gasilske zveze Slovenije, Tržaška cesta 221, Ljubljana. 

 

 

PRISOTNI ČLANI: Rok leskovec, Boris Brinovšek, Rajko Jazbec, Janez Koselj, dr. Janja Kramer 

Stajnko, Leonardo Markovič, Neža Strmole 

OSTALI PRISOTNI: Franci Petek, Dragica Lenarčič 

 

Dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 7. seje, ki je bila 18. 9. 2019. 

2. Poročilo od usposabljanja POK za inštruktorje v ICZR Ig, ugotovitve, predlogi, (Rajko 

Jazbec). 

3. Disciplinski ukrepi na usposabljanjih v ICZR, (Rok Leskovec). 

4. Imenovanje delovne skupine za pripravo sprejemnih testov za tečaj VGČ, (Rok 

Leskovec). 

5. Priprava na usposabljanje regijskih inštruktorjev po sprejetem permanentnem 

programu, (Rajko Jazbec). 

6. Dopolnjevanje programa permanentnega usposabljanja (razvrščanje, reševanje,…), 

(Rajko, Leon). 

7. Poročilo o opravljenem delu aktivov. 

8. Program nadaljevalnega šolanja uporabnik motorne žage (Neža Strmole). 

9. Tematike za razpravo: 

a. Usposabljanje gasilskih voznikov C-kat, idejna zasnova (skupni projekt z 

AMZS), (Rok Leskovec). 

b. Razmislek o razpisih zaključnih izpitov (v naprej znani datumi in kapacitete 

POK)-v razmislek, (Rok Leskovec). 

c. Razmislek, da se določene dejavnosti priznajo kot določen obnovitveni tečaj-

določitev meril, (Rok Leskovec). 

d. Delegiranje (odpoklic) inštruktorjev na Igu pri odpovedi tečajnikov. 

10. Razno. 

 

Predsednik komisije, Rok Leskovec, je pozdravil vse navzoče in predal besedo poveljniku GZS, 

ki je tudi vse lepo pozdravil. Prosil je, da se dnevni red prilagodi, ker ne bo mogel biti prisoten 

na celotni seji.  
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Ad 1. 

Potrditev zapisnika 7. seje, ki je bila 18.9.2019 

Na zapisnik ni bilo pripomb. Boris Brinovšek prosi, da se zapisnik pošlje vsaj teden dni pred 

sejo. Dragica Lenarčič se opraviči, ker je bil osnutek poslan v razpravo samo prisotnim članom.  

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

 

Ad 2. 

Poročilo od usposabljanja POK za inštruktorje v ICZR Ig, ugotovitve, predlogi, (Rajko Jazbec) 

Rajko je predstavil zapisnik, ki so ga zapisali na skupni analizi po koncu izobraževalnega dne. 

Na usposabljanju je bilo prisotnih 22 inštruktorjev. Želja je da bi se 1x letno obnavljalo znanje 

za POK – študijska sobota. Na tem usposabljanju bi sodelovali tečajniki, da bi se INŠ lažje učili 

ocenjevanja. 

Predlog min. meril je za NGČ 7-10 tečajnikov, za GČ 14-15 tečajnikov na komisijo. 

Sklep št. 2: Sprejmejo se nova merila. Za INŠ POK se 1x letno organizira usposabljanje, povabi 

se jih tudi na seminar za POK. 

 

Ad 3. 

Disciplinski ukrepi na usposabljanjih v ICZR, (Rok Leskovec). 

Rok je povedal, da Dragica prosi, da bi zapisali neke ukrepe, ker se na Igu pojavlja 

neupoštevanje reda. Do sedaj je bil sprejet ukrep, da gredo tečajniki domov in da pošiljatelj 

plača stroške tečaja. Poveljnik se strinja, da za enkrat ne bi več zaostrovali in naj tako ostane. 

V kolikor bi se neupoštevanje reda ponavljalo se bodo ukrepi zaostrili (če bo več kot 10 kršitev 

letno).  

Sklep št. 3: Ob kršitvi se tečajnika pošlje domov, pošiljatelju se zaračunajo stroški tečaja in 

morebitne nastale škode.  

 

Ad 4. 

Imenovanje delovne skupine za pripravo sprejemnih testov za tečaj VGČ, (Rok Leskovec) 

Rok je predlagal delovno skupino v sestavi: Janja Kramer Stajnko, Leon Markovič in Rok 

Leskovec. Predlaga tudi delovni sestanek v začetku januarja. 

Sklep št. 4: Vsi člani komisije so potrdili delovno skupino v predlagani sestavi. 
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Ad 5., 6. 

Priprava na usposabljanje regijskih inštruktorjev po sprejetem permanentnem programu, 

Dopolnjevanje programa permanentnega usposabljanja (razvrščanje, reševanje,…)  

Rajko poroča, da je k sodelovanju povabil 6 inštruktorjev, da bodo skupaj pripravili opise 

kratkih vaj in scenarije. Usposabljanje bo namenjeno INŠ za gasilsko taktiko na tečajih OG in 

VG. Merila za 1 INŠ je 5 tečajnikov. Izvajalo bi se v 2 delih po 15 tečajnikov. Uvod in zaključek 

naredijo vsi 3 INŠ katerim Neža pripravi andragoški del.  

V pisanje je tudi program za predmet razvrščanje za vsa temeljna usposabljanja. 

Rajko je še poudaril, da je to usposabljanje namenjeno INŠ, da bodo na terenu znali poučevati 

svoje INŠ. 

Neža je predlagala, da bi te vsebine lahko vključili tudi v program za specialnost INŠ in PRED. 

Na koncu je Rajko še povedal, da bodo imeli za pripravo na usposabljanje še študijski dan. 

 

Ad 7. 

Poročilo o opravljenem delu aktivov 

Aktiv reševanje - Leon je prosil za pomoč drugih aktivov, ker potrebuje znanje gradbenikov pri 

temi potresi in plazovi. Pri poplavah bi potreboval pomoč komisije za RVN. 

Aktiv vodenje – Rajko je vprašal kdo recenzira gradiva, sami znotraj aktiva ali kdo zunanji. Rok 

je odgovoril, da sami znotraj aktiva. Končano gradivo prebere Rok in potem še celotna 

komisija. Janja pregleda slovnično in oblikovno.  Rajko je poročal, da je taktika ostala trenutno 

na isti točki, aktivno pa se dela pri predmetu razvrščanje – opisi vaj za vse 4 nivoje. V izdelavi 

so še vedno vprašanja za praktični del za OG in VG (Rok in Leon). 

Aktiv delovanje sistema – Neža je poročala, da Matej Krnc tudi ne more voditi aktiv zaradi 

pomanjkanja časa – prav tako kot Neža. Rok je predlagal, da Neža skliče aktiv in povpraša vse 

člane glede njihovega časa za sodelovanje.  

Aktiv preventiva – Boris je poročal, da je na vezi z vsemi člani aktiva. Vprašanja ima že zbrana, 

potrebno jih je le še pregledati. Rok je povedal, da bo pregledal vsa vprašanja, razen za 

gradbeništvo, katera pregleda Janja. Opise vaj in gradiva še nimajo. 

Aktiv tehnika – Janez je poročal, da mora še vsa vprašanja recenzirati. Za pripravo opisov vaj 

in gradivo se člani aktiva ne odzivajo in ima občutek, da želijo plačilo. 

Rok je poudaril, da je potrebno vsem članom aktivov jasno povedati, da v kolikor ne želijo 

sodelovati naj v prihodnje ne računajo na delo na naših usposabljanjih. Prednost bodo imeli 

tisti, ki bodo sodelovali pri pripravi gradiv. 
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Ad 8. 

Program nadaljevalnega šolanja uporabnik motorne žage (Neža Strmole) 

Neža je predstavila EU projekt ITA-SLO glede izvedbe tečaja z motorno žago. V sklopu projekta 

se bo pripravil učni program in priročnik, ter izvedlo usposabljanje. Predlaga, da bi to vsebino 

vključili potem tudi v naše programe. Na sejmu SOBRA bo stojnica, izvajal se bo prikaz dela z 

MŽ. Predlaga tudi da bi bil pristojni Aktiv kot recenzent za priročnik. Komisija pa lahko postavi 

pogoje pri pripravi razpisa za izvajalca usposabljanj. Leon predlaga, da bi te vsebine vključili v 

program TRE za neurja. 

Sklep št. 5: Leon bo sodeloval pri pripravi priročnika. 

 

Ad 9. 

a) Usposabljanje gasilskih voznikov C-kat, idejna zasnova (skupni projekt z AMZS), (Rok 

Leskovec) 

Rok Leskovec, po idejni zasnovi AMZS, predstavi predlog usposabljanja gasilskih voznikov C 

kategorije. Ideja je, da bi se regija ali GZ z enim izmed svojih PGD, ki ima dobro vozilo in malo 

intervencij, zmenila da dovolijo uporabo gasilskega vozila, ki bi se uporabljalo za opravljanje 

izpita C kategorije. AMZS bi najelo to vozilo in lastniku (PGD) tudi povrnilo obrabnino. Na ravni 

GZS bi morali pripraviti, kako bi to potekalo organizacijsko (formalizem, pogoji, pravila…). 

Ostale odločitve se bi prepustilo regijam. AMZS bi dodatno usposobil instruktorje, ki bodo učili 

gasilce vozit. Načeloma se bi dalo z gasilskim vozilom delati izpit za C kategorijo, a je to 

potrebno preveriti še zakonodajno. Predlog pogoja za udeležbo takega usposabljanja je 

najmanj čin gasilec in specialnost strojnik.  

 

b) Razmislek o razpisih zaključnih izpitov (v naprej znani datumi in kapacitete POK)-v 

razmislek, (Rok Leskovec) 

Poglobljena razprava se prestavi na naslednji sestanek. 

 

c) Razmislek, da se določene dejavnosti priznajo kot določen obnovitveni tečaj-določitev 

meril, (Rok Leskovec) 

Predlog, da bi vsa obnovitvena usposabljanja uvrstili pod permanentna usposabljanja. 

Predlog, da bi oblikovali kriterij priznavanja določenih dopolnilnih usposabljanj kot npr. da se 

tistemu, ki gre dvakrat na tekmovanje FC, prizna obnovitveno usposabljanje (z dokazilom - 

ocenjevalnim listom). Podobno tudi pri inštruktorjih, ki predavajo oz. inštruirajo. 

Predlog, da bi ponovno obudili idejo za IDA PV v sklopu usposabljanja operativni gasilec. 
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d) Delegiranje (odpoklic) inštruktorjev na Igu pri odpovedi tečajnikov 

Delegiranje INŠ – Rajko prenaša pobudo inštruktorjev, da se definirajo merila, da ne bi 

prihajalo do odpoklica v primeru, da je manjše število kandidatov za praktične vaje. Predlaga, 

da jih razpišemo 6 INŠ in 2 TP (30 – 40 tečajnikov). Če je manjše število tečajnikov ni potrebe 

odpoklica INŠ, ker se takrat lahko izvaja bolj kompleksne vaje. Dragica predlaga, da se 

obstoječa merila pošlje vsem inštruktorjev oz. vodjem vaj v razpravo in se jih potem še predela 

na seji komisije.  

 

Ad 10. 

Razno 

Leon Markovič pohvali CTIF Seminar. Predlaga, da bi se seminarja drugo leto udeležila cela 

komisija. 

Naslednji sestanek: 18. 12. 2019 

 

 

 

Seja je bila zaključena ob 21:00 

 

  

        Zapisala: 

 Dragica Lenarčič in  Predsednik komisije: 

     Neža Strmole Rok Leskovec 

  

 


