
ZAPISNIK 2. SEJE KOMISIJE ZA IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE, 

24. oktober 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. 
2. Usklajevanje mladinskih programov s programom pripravnik (gostje Mladinski Svet). 
3. Strokovni aktivi. Razdelitev odgovornosti po aktivih med člani komisije. Določitev prioritetnih, 

sekundarnih in terciarnih nalog. 
4. Seminar za POK, določitev datuma, vsebine in izvajalcev. 
5. Plan dela za leto 2019. 
6. Razno. 

 

1. PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 1. SESTANKA  
Janja Kramer Stajnko je vprašala, zakaj se sklep iz 3. točke zapisnika ni realiziral. Predsednik 
komisije je pojasnil zakaj ne in predlagal, da se predhodno naredi širša debata o tem problemu. 
Zapisnik je bil potrjen.  

 

2. USKLAJEVANJE MLADINSKIH PROGRAMOV S PROGRAMOM PRIPRAVNIK 
Na seji sta bili prisotni predsednica MS Renata Rupreht in predstavnica MS Lavra Slatenšek. Lavra 
Slatenšek je že v prejšnjem MS sodelovala pri reševanju implementacije vsebine tečaja za 
pripravnika v programe dela z mladino.  
Predstavnici sta predstavili nekaj vprašanj, na katere sta prosili za odgovor, oziroma za usmeritve 
pri pripravi učnih programov za mlade. 
Tečaja za pripravnika šteje 34 ur. Ali se morajo pri pripravi programa dosledno držati teh ur? 
Poudarek naj bo na primerljivosti znanja, ne števila ur. Ker tako pionirji, kot mladinci pri svojem 
delu opravijo bistveno več, kot je ur v tečaju za pripravnika. 
Mladi morajo skozi usposabljanje dobiti zadosti znanja, da bodo na zaključnem izpitu za 
operativnega gasilca v enakovrednem položaju, kot tisti, ki bodo opravili tečaj za pripravnika.  
Poveljnik predlaga, da se to razdeli na razumno število sklopov. Predlaga 3 do 4 sklope, ne več. 
Predlaga, da se s temi programi začne pri mladincih, prej pa naj se obravnavajo druge teme.  
Ali je smiselno, da se ob pripravi ciljev, pripravi tudi gradivo? Da je v gradivu že vse navedeno, kaj 
naj se obravnava na nivoju za pionirja in kaj v nivoju za mladinca. 
Kakšno naj bo preverjanje na zaključku? Koliko preverjanj je treba vključiti v programe, da se bo 
priznalo za opravljen tečaj za pripravnika? Otroci vstopijo v gasilske vrste pri različnih letih, zato je 
to potrebno upoštevati pri pripravi programa. Da se postavi model, kako bo otrok, ki bo vstopil pri 
14 letih ravno tako lahko opravil to usposabljanje, kot tisti, ki je vstopil pri sedmih letih.  
Kako glede na to razdeliti pridobitev čina pionirja oz. mladinca? V kolikor otrok vstopi v letih 
mladinca, mora najprej narediti prvi del (za pionirja), vendar se mu ne podeli čin pionir, dobi le 
vstopnico za usposabljanje za čin mladinca.  



Predlaga se, da mora biti vrstni red tečajev v liniji, najprej mora opraviti čin za pionirja, šele potem 
lahko opravlja za čin mladinca. 
MS predlaga, da se veščine prevetrijo, da se določene veščine ukinejo oz., da se jih naredi bolj 
gasilske.  Bolničar, glasbenik, likovnik, kolesar,… To so veščine, za katere predlagajo, da se jih 
nadomesti z veščinami, ki so bolj gasilske.  
Poveljnik pove, da so vse stvari v gasilstvo žive in se jih lahko posodobi. Pri pripravi naj se posvetijo 
tudi temu, da bo narejen ustrezen nadzor nad kvaliteto izvedbe usposabljanj.  
Rok Leskovec predlaga veščino razvrščanje.   

 
3. STROKOVNI AKTIVI. RAZDELITEV ODGOVORNOSTI PO AKTIVIH MED ČLANI KOMISIJE. 

DOLOČITEV PRIORITETNIH, SEKUNDARNIH IN TERCIARNIH NALOG 
Rok Leskovec je pregledal gradivo, ki so ga poslali iz regij. Člani komisije so koordinatorji 
posameznih aktivov.  
Razdelitev posameznih aktivov med člane komisije: 
Neža Strmole – delovanje sistema (Informatika, Organizacija gasilstva in pravne osnove, 
Izobraževanje, Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, Osebnost gasilec). 
Rajko Jazbec – vodenje (Taktika, Razvrščanje). 
Janja Kramer Stajnko bo sodelovala v aktivu preventiva na področju Gradbeništvo. Janja skrbi za 
obliko obrazcev in za razširitev baze vprašanj za zaključne izpite.  
Leonardo Markovič – tehnično reševanje oz. reševanje (Tehnično reševanje, Prva pomoč, 
Nevarne snovi). 
Janez Koselj – tehnika (Vozila in oprema, Radijske zveze, Zaščita dihal). 
Boris Brinovšek – preventiva (Gradbeništvo in preskrba s požarno vodo, Požarna preventiva, 
Varstvo in zdravje gasilcev, Elektrotehnika in varnost, Ocena ogroženosti). 
Rok Leskovec – gašenje (Požari in nevarne snovi). 
 
Vsak koordinator lahko vključi v aktiv, ki ga vodi, nove člane. O tem naj obvesti Komisijo. 
Koordinatorji aktivov naj pazijo na enakomerno pokritost članov po teritoriju Slovenije. 
Sodelovanje v aktivih je prostovoljno.  V aktive se povabi tudi tiste, ki so avtorji posameznih 
predmetov pri temeljnih programih. Raje več ljudi z manj nalogami, kot da so ljudje 
preobremenjeni. K sodelovanje v aktive se povabi tudi člane komisij, ki pokrivajo posamezna 
strokovna področja. Poudarek je na tem, da je to poučevanje odraslih – andragogika.  
 
Vodje aktivov naj vabila pošiljajo preko GZS. GZS bo zagotovil prostore za sestanke aktivov, 
zagotovil nekoga za pisanje zapisnikov in poskrbel za potrebne administrativne stvari. 
 
Rok Leskovec pošlje gradivo o delu aktivov vsem članom. 

 
4. SEMINAR ZA POK, DOLOČITEV DATUMA, VSEBINE IN IZVAJALCEV 
Seminar se mora izvesti enkrat letno, POK pa ga mora obiskati na dve leti. Seminar je potrebno 
izvesti v dveh terminih, da se ga bo lahko udeležilo vsak POK. Prijave naj se zbere preko Vulkana.  
 
Poveljnik je predlagal, da se v jeseni 2019 organizira testiranje POKov in da se ohrani najboljše ter 
k sodelovanju povabiti nove. Izdelati je potrebno merilo, kako POKe oceniti in rangirati ter 
posledično ustvarili pogoje za osveževanje kadra.  
 
Trenutno številko POKov je ustrezno. Ni jih premalo. Ocena ustreznega številka POKov je 3 do 6 
na regijo.  
 
Komisija predlaga, da se pripravi dvosmerna anketa. Se pravi, da tudi organizator oceni delo 
POKov. 



Seminar za POKe se bo izvedel: v sredo, 28. novembera 2018 in v soboto 1. decembera 2018. V 
sredo je začetek ob 18:00 in v soboto ob 9:00.  
 
1 ura uvod: pozdrav, osnovna statistika do sedaj, koliko jih povprečno na sistem naredi, koliko jih 
ne naredi. Osvežitev, kaj je namen POKov, ugotovitve, ki smo jih zbrali preko ankete POKov. 
Analiza njihovih ugotovitev, ki so jih navedli v poročilih.  
 
Predlog da se izbere dva POKa, ki na kratko predstavita svoje vtise.  
 
V nadaljevanju se odpre debata med POKi. Zagotoviti je potrebno kredibilne odgovore. Zato je 
zelo pomembno dobro moderatorstvo.  
 
Vrstni red tem oz. ciljev pripravi Rok Leskovec. Rajko Jazbec pripravi analizo, ki jo je že pripravil. 
Dragica pripravi statistiko dela POKov. Analizo ankete POKov pripravi Simona Oblak. Poveljnik 
naredi uvod. Moderator bo Rok Leskovec. Janez Koselj in Boris Brinovšek sta POKa, ki predstavita 
svoj pogled. Neža Strmole naredi zabeležke obeh seminarjev. 
 
Sklep: Seminar se izvede v zgoraj navedenih terminih. Vsebino seminarja pripravi Rok Leskovec 
do 9. november 2018.  
 
5. PLAN DELA ZA LETO 2019 
Rok Leskovec je predstavil točke plane dela iz leta 2018. Najprej je prebral stalne naloge, ki 
ostajajo v planu dela. 
Nadgradnja programa dela za leto 2019: 
Točka 3: Organizacija in delovanje predavateljskih in inštruktorski aktivov ter njihovo delovanje 
Točka 4: Izdelava pravil za ocenjevanje/napredovanje in preverjanje inštruktorjev, predavateljev 
in predsednikov ocenjevalnih komisij. Trajanja naloge celo leto.  
Točka 5: Nosilec naloge Leonardo Markovič. 
Točka 6: Nosilec naloge Leonardo Markovič. Osnutek pripravi Simona Oblak.  
Točka 8: Časovni okvir: celo leto. Nosilec naloge Janja Kramer Stajnko.  
Točka 9: Nosilec naloge: strokovna služba.  
Točka 13: Strokovna ekskurzija komisije. 
Točka 14: 6 ali več sej. 
Točka 15: Izdelava učnega programa za inštruktorje. Termini za realizacijo so lahko sobote, v 
katerih se ne izvaja zaključnih izpitov za NGČ in GČ.  
Točka 16: Priprava učnega programa za permanentno usposabljanje NGČ, GČ in VGČ. 
 
Usposabljanje za inštruktorje: 
Koliko delovnih točk lahko v enem dnevu absorbira in osvoji en človek. 
 
Leonardo Markovič je predlagal prenovo učnega programa za delo z IDA. 
 
Poveljnik je predlagal, da se pripravi program za permanentno usposabljanje za NGČ, GČ in VGČ. 
Vzpostavi naj se evidenca po regijah, kdo se bo teh usposabljanj udeleževal in kdo ne. Kdo skrbi 
za obnavljanje svojega strokovnega znanja in kdo ne.  
 
6. RAZNO 



V učnih programih je zapisano, da GZS zagotovi sprejemne teste. Ker vsi organizatorji pošiljajo 
sprejemne teste v pregled na GZS, se lahko iz tega črpa bazo vprašanj za pripravo sprejemnih 
testov. Na sprejemnem testu morajo biti različni tipi vprašanj.  
 
Naslednja seja je v četrtek, 13. decembra 2018, ob 17.00. 

 

Seja se je zaključila ob 20:00 uri. 

 
Zapisala: 
Simona Oblak   

    Predsednik komisije: 
          Rok Leskovec 


