
ZAPISNIK 4. SEJE KOMISIJE ZA IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE, 

24. januar 2019 ob 17:00 v prostorih GZS 

 

Prisotni: Rok Leskovec, dr. Janja Kramer Stajnko, Leonardo Markovič, Boris Brinovšek,  Janez Koselj, 

Neža Strmole, Rajko Jazbec, Simona Oblak 

Opravičeno odsotni: Franci Petek, Dragica Lenarčič, Janez Aljančič 

Dnevni red: 

1. Pregled in potrditev zapisnika. 
2. Strokovni aktivi – stanje naloge. Določitev meril in kvot avtorjev. 
3. Opredelitev do avtorskih del gradiva, načini plačila/nagrajevanja. 
4. Izdelava vzorčnega gradiva, podlage, ki ustrezajo normativom/pogojem. 
5. Usposabljanje inštruktorjev GZS. 
6. Predstavitev stanja usposabljanj na posvetu predsednikom in poveljnikom GZ. 
7. Stanje programa strojnik/uporabnik ALK 
8. Razno 

 
 

1. PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 3. SESTANKA  
V drugi točki je potrebno spremeniti besedo Gorenje v Gašenje. 
Zapisnik s popravkom je potrjen. 
 

2. STROKOVNI AKTIVI – STANJE NALOGE. DOLOČITEV MERIL IN KVOT AVTORJEV. 
Določitev meril in kvot avtorjev – koliko je optimalno število članov posameznega aktiva? 

Najštevilčnejši aktiv trenutno je aktiv Reševanja. Načeloma se števila članov naj ne bi omejevalo, 

vendar je smiselno, da sestanki niso bolj zasedeni, kot z 10 sodelujočimi.  Na ta način bo delo 

konstruktivno. Merilo za sodelovanje v aktivih je opravljeno delo.  

 

Leonardo Markovič – predstavil je kratek povzetek 1. sestanka aktiva. Izpostavili so, da želijo 

imeti čim prej podloge za opis praktičnih vaj in za gradiva.  

Rajko Jazbec – aktiv ima dve temi: razvrščanje in vodenje. Za razvrščanje so sedaj 3 člani (Janko 

Cerkvenik, Milan Kukovič in Andrej Jurjevič), skupina pa bo dopolnjena še z Janijem Šalejem. Pri 

taktiki jih je okoli 8 do 10. Dva spektra – inštruktorski in predavateljski. Najprej naj bi se prenovila 

vprašanja za zaključne in sprejemne izpite. Fino bi bilo pripraviti vzorec, kako naj pripravijo 

vprašanja. Dogovorili so se za opis vaj, ki so že narejeni. Obstoječe bodo pregledali in dopolnili z 

novimi idejami. Pozabili so obravnavati prevetritev zaključnih praktičnih vaj za vse nivoje. To so 

zastavljeni kratkoročni cilji. Dolgoročni cilj je priprava gradiv. 

Janez Koselj je predstavil 1 sestanek aktiva Tehnika. Predstavil jim je način dela in cilje. Kakšnih 

vprašanj ni bilo. Prve naloge so razširitev vprašanj za zaključne izpite in za sprejemne izpite. Za 

Radijske zveze je že veliko narejeno, za ostale predmete je rok za opis vaj konec marca. Do 

sredine februarja pa naj bi se pripravila vprašanja.  

Boris Brinovšek – stopil je v kontakt z vsemi potencialnimi člani aktiva in so se dogovorili za 

sestanek v 1. polovici februarja. Ima manjšo dilemo ali naj gredo za vse tečaje vzporedno ali naj 

najprej obdelajo en tečaj in nato naprej. Trenutno se mu zdi, da bi bil ta način dela najboljši.  

Neža Strmole, z nekaj potencialnimi člani se je že menila, sestanek bo sklican enkrat v 

prihodnosti. 



Rok Leskovec je tudi v fazi zbiranja kandidatov in formiranja aktivov. 

 

Rok Leskovec je razmišljal, da se bo sedaj začelo neko obdobje usposabljanja predavateljev in 

inštruktorjev. Narediti je potrebno sistem, kako bodo predavatelji in instruktorji usposobljeni na 

nivoju GZS pridobljeno znanje prenesli na nižje nivoje. To spada v področje permanentnega 

usposabljanja. 

Boris Brinovšek je povedal, da so imeli sejo regije in je povedal, da bodo v regiji organizirali 

seminar, kjer bodo sodelovali njihovi POKi in na predavatelje in inštruktorje prenesli znanje in 

vedenje o zaključnih izpitih, ki ga imajo POKi.  

Na naslednji seji se člani dogovorijo, kdo bo napisal kakšen članek na to temo za revijo Gasilec.  

Leonardo Markovič je vprašal ali se bodo lotili naloge licenciranja inštruktorjev. Rok Leskovec je 

predlagal, da se najprej vzpostavi sistem usposabljanja na nivoju GZS v drugem delu pa udeležbo 

na teh usposabljanjih vključiti v sistem licenciranja.  

Rajko Jazbec je predlagal, da preko predmeta Razvrščanja naredimo pilotni projekt širjenja znanja 

od najvišjega na najnižji nivo.  

 

3. OPREDELITEV DO AVTORSKIH DEL GRADIVA, NAČINA PLAČILA/NAGRAJEVANJA 
Na URSZR je bilo prijavljeno izdelava priročnikov za vseh 5 nivojev temeljnih usposabljanj, ki se 
izvajajo na terenu.  
Temo o nagrajevanju avtorjev bo predsednik komisije odprl na poveljstvu GZS. 

 
4. IZDELAVA VZORČNEGA GRADIVA, PODLAGE, KI USTREZAJO NORMATIVOM/POGOJEM 
Janja Kramer Stajnko je povedala, da je bil del tega pripravljeno že v prejšnjem mandatu. Sedaj pa 
so bili pripravljeni še obrazci za opis praktičnih vaj. Janja je obrazec predstavila. Člani komisije so 
obrazce prejeli v pošto pred sejo. 
Kot za praktične vaje je bila pripravljena predloga za izdelavo gradiva. Predlog je, da se izdelava 
gradiva vezana na formativni oz. informativni cilj. Dilema sklopa, ki je naveden na predlogi – to 
določi komisija.  
Predlog je, da bi bili ti opisi čim bolj interaktivni – na pojmu povezava na spletno stran, kjer je 
pojem bolj podrobno razložen.  
Pripravi se seminar za avtorje, kjer se bo predstavilo predloge in dalo navodila, kako naj se citira 
uporabljene vire.  
Na seminarju se predstavi kako se isto vprašanje pripravi za zaključni izpit in kako se ga pripravi 
za sprejemno testiranje. Predstavi naj se tudi kako izdelati fotografije.  
Na koncu se pripravi prosojnice.  

 
5. USPOSABLJANJE INŠTRUKTORJEV GZS 
Program delavnice Usposabljanja inštruktorjev praktičnega pouka je bila v gradivu. Komisija se 

strinja, da je nujno potrebno ponuditi inštruktorjem GZS permanentno usposabljanje za njihovo 

delo. Vendar naj to ne bo enkratna stvar, v nadaljevanju naj tovrstno usposabljanje postane 

stalnica. 

 

Sklep: Komisija se strinja z izvedbo delavnic. 

 

6. PREDSTAVITEV STANJA USPOSABLJANJA NA POSVETU PREDSEDNIKOV IN POVELJNIKOV GZ 
Rok Leskovec ima nalogo, da na posvetu predstavi novosti na področju izobraževanja in 

usposabljanja. Za to predstavitev ima na voljo 20 minut. Izpostavil bo statistiko, ki je bila 

predstavljena na seminarju POK.  

 



7. STANJE PROGRAMA STROJNIK/UPORABNIK ALK 
Na tej točki ni nič novega. Čaka se Gasilsko šolo, da pripravi osnutek programa glede na zaključke 

zadnjega sestanka. 

 

8. RAZNO 
Tuneli: Komisija predlaga, da strokovni del pokrije eden od: Aleš Suban, Jože Oblak ali Boštjan 
Majcna. Kdor ima čas, se ga da v delovno skupino.  
Nevarne snovi: za strokovni del komisija predlaga Tomaža Vilfana, kot predsednika komisije za 
NS.  
Za splošni del se v obe komisiji imenuje Simona Oblak. 
Sklep: Komisijo se ažurno obvešča o delovanju teh delovnih skupin in daje gradivo v potrditev. Od 
članov komisije se pričakuje, da gradivo predelajo in podajo svoje mnenje.  
 
Boris Brinovšek predlaga, da se na ocenjevalni list za višjega gasilca doda pravilnost tehnične 
izvedbe vaje. Člani komisije predlagajo, da se to ocenjuje pod vodenje.  
 
Naslednja seja je v četrtek, 7. marec 2019, ob 17.00. 

 

Seja se je zaključila ob 20:30 uri. 

 

Zapisala: 

Simona Oblak   

    Predsednik komisije: 

          Rok Leskovec 

 


