
ZAPISNIK 1. SEJE KOMISIJE ZA IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE, 

19. september 2018 ob 17:00 v prostorih GZS 

 

Prisotni: Rok Leskovec, dr. Janja Kramer Stajnko, Leonardo Markovič, Rajko Jazbec, Boris Brinovšek, 
Neža Strmole, Janez Koselj, Franci Petek,  Simona Oblak 

Opravičeno odsotni: Dragica Lenarčič 

Dnevni red: 

1. pregled in potrditev zapisnika 19. sestanka, 
2. predstavitev članov komisije, 
3. razpis izobraževanj za leto 2019, 
4. razno. 

 

1. PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 19. SESTANKA  
Predsednik komisije je predstavil, da so se do sedaj seje komisije snemale z namenom lažjega 
in bolj točnega zapisnika. V kolikor se člani komisije strinjajo, bi se tudi v tem mandatu seje 
komisije snemale.  
 
Sklep: Seje se snemajo, zvočni zapis seje se pobriše, ko je zapisnik potrjen. 
 
Predsednik komisije je predstavil zapisnik prejšnje seje. To je zapisnik seje komisije v prejšnji 
sestavi. 
Borisa Brinovška je zanimalo ali se ja kaj delalo naprej glede vozniškega izpita C in E 
kategorije za potrebe gasilskih društev. Predsednik komisije predlaga, da v kolikor je tema 
aktualna, da se o njej razpravlja tudi v tem mandatu. 
 
Zapisnik je bil potrjen. 
 

2. PREDSTAVITEV ČLANOV KOMISIJE 
Prvi se je predstavil predsednik komisije Rok Leskovec. Povedal je, da ima komisija pred sabo 
veliko dela. V prejšnjem mandatu je bila največja opravljena naloga prenovljeni temeljni učni 
programi, ki pa se morajo nadaljevati v tem mandatu s pripravo gradiv in opisi praktičnih vaj. 
 
Boris Brinovšek prihaja iz Velenja, kjer je vodja poklicnega jedra. V GZ Šaleške doline deluje 
kot predsednik komisije za izobraževanje. Aktiven na mnogo področjih v gasilstvu. Predstavi 
družino. Je predavatelj in inštruktor v svojem okolju. V gasilstvu ga predvsem zanima 
operativa. Je aktiven na intervencijah in dostikrat tudi vodja intervencije. 
 
Janez Koselj, poveljnik GZ Radovljica, zaposlen na GZ Radovljica. Z izobraževanji se srečuje 
tako po poklicni, kot po prostovoljski plati. Prej je delal v vojski, tako da ima tudi iz tega 
področja določena znanja in izkušnje. Predstavi svojo družino. Od strokovnih področij mu 
najbolj ležita taktika in razvrščanje.  
 



Dr. Janja Kramer Stajnko, njeno strokovno področje je gradbeništvo, predvsem hidrotehnika 
in mehanika. Predstavila je družino. V komisiji je kot predstavnica GZS. V komisiji deluje že 
tretji mandat. 
 
Neža Strmole, prihaja iz Stične, GZ Ivančna Gorica. V društvo je namestnica predsednika, na 
GZ pa vodi delo na področju izobraževanja in usposabljanja. Ima nekaj izkušenj s predavanji v 
gasilskih vrstah. Izobraževanje odraslih je njeno strokovno področje. V komisiji je bila delno 
aktivna tudi v prejšnjem mandatu.  
 
Rajko Jazbec, PGD Ljubljana mesto, ukvarja se z grafiko in je komercialist. V gasilstvu se 
ukvarja s taktiko in vodenjem. V društvu je podpoveljnik. Je član komisije drugi mandat. 
Zaveda se, da komisijo v tem mandatu čaka še veliko dela. 
 
Leonardo Markovič, v gasilstvu je opravljal že veliko funkcij. Na regiji je tretji mandat 
predsednik komisije za izobraževanje, kar mu je pomagalo pri delu v tej komisiji v prejšnjem 
mandatu. Je gasilski tehnik. Na kratko predstavi svoje privatno življenje.  

 
3. RAZPIS IZOBRAŽEVANJ ZA LETO 2019 

Predsednik je na kratko predstavil Razpis. Protokol sprejemanja Razpisa je obravnava na 
Komisiji, obravnava na poveljstvu. Razpis se potem objavi na spletni strani GZS in pošlje na 
gasilske zveze.  
 
Janja Kramer Stajnko predlaga, da se izobrazba v Razpisu popravi v skladu s trenutno 
veljavnimi predpisi.  
 
Sklep: V tem Razpisu se pri stopnji izobrazbe uporabi staro dikcijo oz. dikcijo, ki je navedena 
v učnem programu ter se med splošnimi informacijami objavi obrazložitev / prevedbo na nov 
sistem. Tabelo pripravi Janja Kramer Stajnko. 
 
Sklep: Razpis se s predlagano dopolnitvijo sprejme in da v obravnavo Poveljstvu. 
 

4. RAZNO. 
 
TEMELJNI UČNI PROGRAMI 
Predsednik je predstavil smisel in idejo aktivov, katerih delovanje je prednostna naloga v tem 
mandatu. Člani aktivov naj bi bili strokovnjaki iz posameznih področij. V prejšnjem mandatu 
je bil na GZje predavateljem dan poziv, da pošljejo predsedniku komisije oz. na GZS gradivo, 
ki so ga pripravili za predavanja, ki jih izvajajo.  
 
Za vse temeljne tečaje je potrebno spisati opise praktičnih vaj in pripraviti gradiva za 
predavanja in praktične vaje. Predsednik vidi gradivo pripravljeno, kot skupek dela več 
avtorjev. Vsako poglavje ima lahko načeloma svojega avtorja. 
 
Prenoviti je potrebno izobraževanje za tehnično reševanje in pripraviti učni program za 
orodjarja. 
 
SODELOVANJE PREDSTAVNIKOV DRUGIH ORGANIZACIJ NA SEJI KOMISIJE 



V prejšnjem mandatu sta na sejah sodelovala predstavnik URSZR in predstavnik IRSVNDN.  
Poveljnik je izpostavil sodelovanje z Gasilsko šolo, ki na trenutke s strani URSZR ni 
konstruktivno.  
 
Sklep: Na Gasilsko šolo se pošlje poziv, da predlagajo svojega predstavnika v Komisiji.  
 
PREDSEDNIKI OCENJEVALNIH KOMISIJ 
Aktualnim predsednikom ocenjevalne komisije se pošlje anketo oz. poziv, da pošljejo svoje 
vtise, potem pa se organizira seminar za predsednike.  
 
Sklep: Organizira se posvet oz. seminar za predsednike ocenjevalnih komisij. Pred tem se vsem 
predsednikom ocenjevalnih komisij pošlje poizvedbo o delu. 

BAZA VPRAŠANJ ZA ZAKLJUČNE IZPITE 
Janja Kramer Stajnko je izpostavila, da je baza vprašanj za zaključne izpite preskromna in jo je 
nujno potrebno nadgraditi. In to čim prej, ne čez eno leto. 

Neža Strmole je izpostavila, da je potrebno definirati cilje, ki jih želimo doseči z aktivi. Ker 
drugače bo zopet prisotna slaba volja, ker se bo časovnica daljšala in realizacija nalog 
oddaljevala. Narediti je potrebno jasno sliko katere naloge nas čakajo, katere potrditve je 
potrebno pridobiti (poveljstvo, različne komisije, URSZR, ….), koliko časa je potrebnega za 
določeno nalogo. Članom aktivov je potrebno dati jasno sliko kaj se od njih pričakuje.  

Tudi ostali člani komisije se strinjajo, da je treba k nalogi pristopiti odločno in hitro. Delovanje 
aktivov ni projektna naloga, ampak je stvar, ki bo delovala v bodoče kontinuirano.  

Boris Brinovšek je izpostavil, da so točke v  učnem programu preohlapne in ne veš koliko se 
poglobiti v posamezno temo. Dilema ali naj tečajniki dobijo vprašanja ali ne. 

Poveljnik je povedal, da so v programih navedeni cilji, v gradivih, ki naj bi se jih pripravilo pa 
naj bi bile te stvari širše objasnjene.  

Janja Kramer Stajnko je izpostavila, da so vprašanja za zaključne izpite narejena dosledno iz 
ciljev.  

Vsak vodja tečaja bi moral od predavateljev na tečaju zahtevati gradivo in to gradivo pregledati 
ter ovrednotiti.  

Rok Leskovec je predstavil svojo izkušnjo s pregledovanjem sprejemnih izpitov za NGČ in GČje, 
ki jih pošljejo organizatorji v pregled.  

Izpostavljeno je bilo vprašanje v kaki obliki naj bi bilo na koncu gradivo/literatura za 
posamezne učne programe. Gradivo naj bi bilo čim več v elektronski obliki, ki omogoča lažjo 
nadgradnjo/prenovo ob spremembah.  

Glede na današnji tempo življenja bi bilo smiselno, da imajo tečajniki na voljo gradivo, katerega 
lahko sami preštudirajo in na ta način malo več manjkajo na predavanjih.  

Te prenovljene tečaje naj bi se izvajalo v daljših časovnih obdobjih z manjšimi tedenskimi 
obveznostmi.  



Poveljnik je predstavil izkušnje z e-učenjem pri predmetu informatika na tečaju za gasilskega 
častnika, ki se je pilotno izvajalo v letih 2013, 2014. Tak način učenja je sicer zelo dober, vendar 
zahteva veliko sredstev v ljudeh in financah.  

Učni programi so živa stvar in potrebno jih bo na določeno časovno obdobje prenavljati in 
dopolnjevati. 

Naslednja seja bo 24. oktober 2018 ob 17:00 uri na GZS.  

Sklep: Vsem članom komisija se pošlje podatke ostalih članov komisije: enaslove in gsm 
številke. 

 
Seja se je zaključila ob 19:30 uri. 

 
Zapisala: 
Simona Oblak   

    Predsednik komisije: 
          Rok Leskovec 


