ZAPISNIK 3. SEJE KOMISIJE ZA IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE,
12. december 2018 ob 17:30 v prostorih GZS

Prisotni: Rok Leskovec, dr. Janja Kramer Stajnko, Leonardo Markovič, Boris Brinovšek, Janez Koselj,
Franci Petek, Simona Oblak
Opravičeno odsotni: Dragica Lenarčič, Neža Strmole, Rajko Jazbec
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Pregled in potrditev zapisnika.
Strokovni aktivi – stanje naloge.
Permanentno izobraževanje za NGČ, GČ in VGČ.
Analiza seminarjev za POK.
Priprava postopka in meril za licenciranje POKov.
Prenova Vulkana – predlogi komisije.
Učni program za upravljanje vozila za gašenje in reševanje iz višin.
Sprejemno testiranje za višje gasilske častnike v letu 2019.
Razno.

1. PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 1. SESTANKA
Zapisnik je potrjen.

2. STROKOVNI AKTIVI – STANJE NALOGE
Aktiv Vodenje – vodja Rajko Jazbec. Prosi za kontakt avtorja priročnika o razvrščanju Andreja
Jurjeviča.
Aktiv Gašenje – vodja Rok Leskovec. Aktiv je v nastajanju. Ker tema ni obsežna, ocenjuje, da bo
potreboval manjše število sodelavcev.
Aktiv Reševanje – vodja Leonardo Markovič. V petek, 14. december 2018 bo prvi sestanek aktiva.
Ocenjuje, da bo imel v končni fazi cca 8 ožjih sodelavcev s katerimi se bo lotil dela. Ocenjuje, da
ima zelo obširno strokovno področje, tako da bo kar veliko dela.
Janja Kramer Stajnko je pripravila predloge, ki so na drive-u in dostopni vsem članom komisije.
Predsednik je izpostavil, da bo kljub vsemu prihajalo do interakcij med aktivi, tako da bo potrebno
sodelovanje tudi med aktivi.
Aktiv Tehnika – vodja Janez Koselj. Pregledal je možne kandidate. Sedaj ima skupno 9 članov. Za
začetek bi delal s tem timom, ki sicer ni regijsko pokrit, kar načeloma ni ovira. Računa, da bi imeli
prvi sestanek v prvi polovici januarja.
Aktiv Preventiva – vodja Boris Brinovšek. Pri sestavi aktivov se mu je odprlo kar nekaj vprašanj.
Vzpostavil je stik z avtorji teh predmetov v temeljnih učnih programih. GZS prosi za spisek
predavateljev teh predmetov za celo Slovenijo. Sprašuje kaj je glavni cilj teh aktivov. Končni cilj je
gradivo za predavanja.
Poveljnik je izpostavil, da morajo aktivi narediti nadgradnjo ciljev iz programa. S tem definiramo
smer usposabljanja in izobraževanja.
Ena od idej je, da se pripravi povezave na gradiva, oz. vire, kjer lahko najdejo gradivo za posamezne
cilje.
Nad gradivi bodo morali bdeti aktivi in gradiva ves čas obnavljati oz. ažurirati.

Osnovne stvari morajo aktivi zbrati v enotnem gradivu. Povezave pa morajo biti na voljo za bolj
poglobljeno preučevanje posameznih strokovnih tem.
Dogovoriti se je tudi potrebno, ali bo gradivo v elektronski obliki, ali v tiskani? Bolje bi bilo v
elektronski obliki, ker je takšno gradivo lažje prenoviti, nadgraditi, dopolniti.
Osnovne, bistvene stvari, ki naj bi jih gasilci znali naj bo zbrano v enotnem gradivu. Nadgradnja pa
je lahko na povezavah, da si tisti, ki potrebuje oz. ima željo po več znanju pogleda in prebrska sam.

3. PERMANENTNO IZOBRAŽEVANJE ZA NGČ, GČ IN VGČ
Permanentno usposabljanje je samo omenjeno v Pravilih gasilske službe prostovoljnih gasilcev,
kaj več pa o tej temi ni napisanega oz. dorečenega.
Permanentno usposabljanje je neformalna oblika usposabljanja, brez preverjanja znanja. Da se
osveži znanje, ki so ga nekoč imeli in je sedaj zanemarjeno.
Problem so kapacitete. Zato mora vsak nivo prevzeti odgovornost za del gasilske populacije.
Predlog je, da se pripravi priročnik za operativno delo v društvu.
Permanentno usposabljanje za NGČ, GČ in VGČ naj bi potekalo v obliki obdobnih srečanj, kjer si
osvežijo oz. obnovijo znanje iz neke aktualne teme.
V prvi fazi bi bilo smiselno to pripraviti za GČje in VGČji. Kajti NGČji so večinoma še toliko aktivni,
da se usposabljajo v svojih sredinah.
Člani komisije naj do naslednje seje premišljujejo in pripravijo kakšno idejo, kako bi ta
permanentna usposabljanja potekala.

4. ANALIZA SEMINARJEV ZA POK
Vtisi članov komisije so, da je bil seminar uspešen. Boris Brinovšek je predstavil, kaj so se
dogovorili v njihovi regiji glede na informacije, ki so jih dobili na seminarju za POK.
Smiselno bi bilo pripraviti podobne posvete za predavatelje posameznega predmeta.
Predlog je, da se pripravi vzorčna predavanja po posameznih predmetih za predavatelje teh
predmetov.
Tudi tukaj so problem kapacitete. Na nivoju GZS lahko na določeno časovno enoto
usposobimo/na seminar povabimo omejeno število predavateljev/inštruktorjev. Zato bi bilo
treba vzpostaviti tok prenosa informacij od zgoraj navzdol. V naprej se je potrebno zavedati, da
bo na začetku prenos manjši, vendar z vztrajnostjo lahko to z leti izboljšamo.
Udeležbo na takih seminarjih in prenos znanja v svoje domače okolje je lahko spodbuda, če tak
predavatelj dobi nek status.
Seveda pa je prvi korak, da se začne z izvedbo takih seminarjev. Potem pa se lahko nadaljuje.
Sklep: Seminar oz. posvet za POK se organizira dvakrat letno, enega spomladi, drugega jeseni.
Predlog je, da se termina za oba seminarja objavi v letnem terminskem planu, tako da si POKi
lahko planirajo udeležbo na seminarju.

5. PRIPRAVA POSTOPKA IN MERIL ZA LICENCIRANJE POKOV
Predlog je, da POKe menja regijski poveljnik. Vendar v svojem mandatu lahko zamenja samo
določen procent POKov.
Pripravi se osnutek vprašalnika za POKe, ki naj bi jih izpolnila ostala (domača) člana ocenjevalne
komisije. Vprašalnik se pošlje cca dva dneva po zaključnem izpitu. Izpolnjen mora biti sestavni del
zaključne dokumentacije.
Osnutek vprašalnika se pošlje članom komisije v pregled in dopolnitev.

6. PRENOVA VULKANA – PREDLOGI KOMISIJE
Možnost da bi predavatelji sami vpisovali ocene za svoj predmet. To pomeni začasno geslo,
usmerjeno točno na določen dokument.

Testiranje za pristop k tečaju naj se naredi tako, da bo testiral na začetek tečaja, ne na datum
sprejemnega testa.

7. UČNI PROGRAM ZA UPRAVLJANJE VOZIL ZA GAŠENJE IN REŠEVANJE IZ VIŠIN
Predsednik je predstavil nastajanje oz. prenovo učnega programa za strojnika avtolestve.
Osnutek je narejen tako, da usposabljanje sestavljata dva modula in sicer modul za strojnika in
modul za napadalca.
Gasilska šola bo pripravila osnutek. Ta osnutek bo poslan članom komisije v pregled, dopolnitev
in mnenje.

8. SPREJEMNO TESTIRANJE ZA VIŠJE GASILSKE ČASTNIKE V LETU 2019
Poveljnik predlaga, da teste sestavijo Rok Leskovec, Janja Kramer Stajnko in Simona Oblak. Lani je
bilo 35 teoretičnih vprašanj. 5 računskih nalog. Test se tudi letos naredi podobno kot lani. Test se
ne generira avtomatsko.

9. RAZNO
Ni bilo tem.
Naslednja seja je v četrtek, 24. januar 2019, ob 17.00.
Seja se je zaključila ob 20:00 uri.

Zapisala:
Simona Oblak
Predsednik komisije:
Rok Leskovec

