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GASILSKA TAKTIKA 

Izvedba vaj na Tečaju za operativnega gasilca in Tečaju za višjega gasilca 

A. SPLOŠNI DEL 

1. IME PROGRAMA 

GASILSKA TAKTIKA 

Izvedba vaj na Tečaju za operativnega gasilca in Tečaju za višjega gasilca 

2. UTEMELJITEV PROGRAMA 

Slovenski prostovoljni gasilci se usposabljajo v skladu s Temeljnim programom usposabljanja 

prostovoljnih gasilcev. Praktična usposabljanja opravljajo inštruktorji. Zaradi poenotenja in 

izboljšanja andragoških prijemov ter operativnih postopkov je potreben enovit ciljni Program 

permanentnega usposabljanja gasilskih inštruktorjev. 

Ker sta med usposabljanji najpomembnejša in najbolj množična Tečaj za operativnega gasilca 

in Tečaj za višjega gasilca, se bodo tečajniki-inštruktorji usposabljali za podajanje praktičnih 

znanj z omenjenih tečajev. 

3. CILJNA SKUPINA 

Usposabljanje, ki ga organizira Gasilska zveza Slovenije, je namenjeno vodjem tečaja ali 

vodjem vadbenega dneva – prostovoljnim gasilcem – ki izvajajo in vodijo praktična 

usposabljanja prostovoljnih gasilcev na Tečaju za operativnega gasilca ter Tečaju za višjega 

gasilca pri predmetu Gasilska taktika. 

Usposabljanje, ki ga organizira gasilska regija, je namenjeno inštruktorjem – prostovoljnim 

gasilcem – ki izvajajo praktična usposabljanja prostovoljnih gasilcev na Tečaju za operativnega 

gasilca ter Tečaju za višjega gasilca pri predmetu Gasilska taktika. 

4. CILJ PROGRAMA 

Cilj programa je usposobiti gasilske inštruktorje za izvajanje praktičnega dela Tečaja za 

operativnega gasilca in Tečaja za višjega gasilca pri predmetu Gasilska taktika. 

5. TRAJANJE PROGRAMA 

Usposabljanje traja 10 pedagoških ur – 1 ura uvodnega predavanja, 8 ur praktičnega dela na 

poligonu in 1 ura zaključna analiza. 

Število ur, namenjenih posamezni učni vsebini, lahko vodja usposabljanja spremeni na osnovi 

predznanja udeležencev oziroma prilagodi potrebam ciljne skupine. 
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6. OBVEZNI NAČINI PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA 

Inštruktorji morajo udeležencem na začetku usposabljanja predstaviti namen in cilje 

usposabljanja ter merila, po katerih bo potekalo preverjanje znanja. 

Inštruktorji preverjajo doseženo stopnjo znanja med praktičnimi vajami (demonstracija 

podajanja praktičnih znanj), ki so jih udeleženci dolžni opraviti. 

7. POGOJI ZA VKLJUČITEV V PROGRAM 

Če tečaj izvaja Gasilska zveza Slovenije, mora kandidat izpolniti naslednje pogoje: 

 opravljen mora imeti Tečaj za inštruktorja, 

 opravljati mora funkcijo aktivnega inštruktorja v okviru temeljnih usposabljanj 

prostovoljnih gasilcev, 

 imeti mora zdravniško spričevalo za operativnega gasilca, izdano v skladu z določbami 

Pravilnika o ugotavljanju zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev. 

Usposabljanja se lahko udeležijo le kandidati, ki jih predlaga pristojni gasilski regijski poveljnik,  

skladno s predpisanimi kvotami, ki jih sprejme Poveljstvo Gasilske zveze Slovenije. 

Če usposabljanje izvaja gasilska regija, so pogoji za vključitev enaki pogojem za učni kader 

(inštruktorji), ki so zapisani v Temeljnem programu usposabljanja prostovoljnih gasilcev. V 

temu primeru lahko organizator predpiše dodatne pogoje, če je le-to potrebno. 

8. POGOJI ZA NAPREDOVANJE V PROGRAMU 

Posebni pogoji za napredovanje v programu niso predpisani. 

9. POGOJI ZA USPEŠNO DOKONČANJE PROGRAMA 

Pogoji za dokončanje programa so prisotnost na praktičnem delu usposabljanja, aktivno delo 

in uspešno izvedena demonstracija vadbene točke. 

10. KAJ UDELEŽENEC PRIDOBI S PROGRAMOM? 

Udeleženec po uspešno opravljenem programu pridobi naslednje znanje: 

 zna praktično poučevati gasilske veščine, 

 razlikuje med značilnostmi praktičnega poučevanja na Tečaju za operativnega gasilca 

in Tečaju za višjega gasilca, 

 zna primerno spremeniti (prilagoditi) podajanje praktičnih vsebin za dosego učnih 

ciljev, 

 praktično znanje podaja v skladu s trenutno uveljavljenimi operativnimi postopki; 

 uporablja dogovorjeno izrazoslovje. 
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11. ORGANIZACIJA IZOBRAŽEVANJA 

Nosilec usposabljanja je Gasilska zveza Slovenije. 

Če je izvajalec Gasilska zveza Slovenije, praktični del usposabljanja poteka na poligonih 

Izobraževalnega centra RS za zaščito in reševanje, kjer so zagotovljeni vsi potrebni učni pogoji. 

Če je zadoščeno zahtevam, se lahko tečaj izvede tudi na terenu. 

Če je izvajalec gasilska regija, se tečaj izvede na terenu. 

Usposabljanja se lahko udeleži največ 30 tečajnikov, ki bodo razporejeni na 4 delovne točke 

(od 4 do 8 tečajnikov na delovno točko). 

Praktični del usposabljanja poteka pod vodstvom inštruktorjev.  

Pri usposabljanju inštruktorji uporabljajo metode, oblike in sredstva za izobraževanje odraslih, 

v skladu s cilji programa. Pri vseh metodah je potrebno upoštevati elemente varstva pri delu 

in udeležence opozoriti nanje. 

Pri usposabljanju se uporabljajo učna sredstva in pripomočki, predpisani za izvedbo Tečaja za 

operativnega gasilca in Tečaja za višjega gasilca: 

 prostor za polnjenje ter vzdrževanje tlačnih posod z zrakom (opcija),  

 vadbeni poligon, 

 tipizirana gasilska vozila, 

 gasilsko orodje in oprema. 

Učna sredstva in pripomočke zagotovi izvajalec usposabljanja.  

Udeleženci usposabljanja, organizatorji, predavatelji in inštruktorji morajo pri praktičnem 

usposabljanju uporabljati ustrezno osebno zaščitno opremo ter skupno gasilsko-tehnično 

opremo. 

Pravice in dolžnosti vodje usposabljanja, predavateljev in inštruktorjev so, da v skladu s svojo 

oceno izvajajo usposabljanja po postopkih ter načinih za zagotavljanje najvišje stopnje 

varnosti. 

Če je izvajalec usposabljanja Gasilska zveza Slovenije, le-ta krije stroške usposabljanja. 

Če je izvajalec gasilska regija, je kritje stroškov prilagojeno internemu dogovoru v regiji. 
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12. POSEBNOSTI IZVEDBE PROGRAMA 

Program omogoča, da se lahko za inštruktorje, že usposobljene po tem programu – če je 

potreba (zaradi obnavljanja znanja, uvajanja sprememb in novosti) – izvede obnovitveno 

usposabljanje v prilagojeni obliki. 

V skladu z omenjenim programom je mogoče izvesti druge demonstracijske vaje – skladne s 

potrebami v okviru predmeta Gasilska taktika oziroma drugega predmeta, ki vsebuje praktične 

vaje – vendar samo za poučevanje inštruktorjev, ki poučujejo do nivoja Tečaja za višjega 

gasilca. 

13. IZOBRAZBA, ZNANJE, VEŠČINE IN DELOVNE IZKUŠNJE, KI JIH MORAJO 

IMETI IZVAJALCI PROGRAMA 

Če program izvaja Gasilska zveza Slovenije, morajo inštruktorji izpolnjevati pogoje, kot so: 

 čin višjega gasilskega častnika; 

 opravljen tečaj za inštruktorja; 

 ustrezna andragoška praksa, pridobljena z izvajanji praktičnih usposabljanj na tečajih 

temeljnih in dopolnilnih usposabljanj; 

 praktične izkušnje s področja operative. 

Če program izvaja gasilska regija, morajo inštruktorji izpolnjevati pogoje, kot so: 

 čin višji gasilski častnik, 

 opravljen tečaj za inštruktorja, 

 opravljeno permanentno usposabljanje gasilskih inštruktorjev po temu programu. 

14. VIDEZ LISTINE 

Za tečaje, ki jih izvaja Gasilska Zveza Slovenije, velja: 

 listina ima obliko potrdila, ki ga izda Gasilska zveza Slovenije (izvajalec usposabljanja); 

 z listino dobi inštruktor kompetenco izvajanja tečaja na nivoju gasilske regije v obdobju 

naslednjih 5 let – časovna omejitev je predvidena zaradi obnavljanja znanja in uvajanja 

novitet; 

 tečajnik, ki se je udeležil usposabljanja po tem programu, dobi potrdilo o opravljenem 

usposabljanju (z imenom programa in modula ter datumom usposabljanja); 

 tečajnik, ki se je udeležil dodatnega izpopolnjevalnega usposabljanja po tem 

programu, dobi potrdilo o opravljenem programu (z imenom programa, navedbo 

vsebin in z datumom usposabljanja); 

 tečajnik, ki se je udeležil usposabljanja, a ga ni uspešno zaključil, dobi potrdilo o 

udeležbi. 
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Za tečaje, ki jih izvaja gasilska regija, velja: 

 posebna listina oziroma potrdilo ni predvideno – skladno z odločitvijo regijskega 

poveljstva je lahko listina izdana za in v imenu gasilske regije. 

15. AVTORJI PROGRAMA IN KATALOGOV 

Avtorji programa in katalogov so: 

 Tomaž Berlec, 

 Rajko Jazbec, 

 Rok Leskovec. 

Recenzija: 

 dr. Janja Kramer Stajnko 
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B. POSEBNI DEL 

16. PREDMETNIK 

Zap. 

št. 
Vsebine 

Število pedagoških ur 

Skupaj 
Teoretična 

predavanja 

Praktične 

vaje 

1. Namen in cilji usposabljanja 1 1  

2. 

Izvedba praktičnega poučevanja 

»Gašenje z vodo in peno« (napeljava 

cevovoda, rokovanje s turbo-ročnikom, 

aktivno in pasivno gašenje, izdelava 

pene) 

2 0 2 

3. 

Izvedba praktičnega poučevanja »Vstop 

v prostor, preiskovanje in reševanje« 

(oprema, postavitev, tipanje, odpiranje 

vrat, reševanje ponesrečenca in gasilca) 

2 0 2 

4. 

Izvedba praktičnega poučevanja 

»Uporaba lestve in napeljava cevovoda 

po njej« (stikalna ali tridelna lestev)  

2 0 2 

5. 

Izvedba praktičnega poučevanja 

»Prezračevanje« (podtlačno, nadtlačno 

ali hidravlično)  

2  2 

6. Zaključna analiza 1 1  

Skupaj: 10 2 8 
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17. KATALOG ZNANJA 

Katalog znanja za predmet vsebuje ime predmeta oziroma vsebine, predmetno specifične 

kompetence in operativne cilje. Operativni cilji določajo razmerje med informativnimi in 

formativnimi cilji. 

Splošni formativni cilji na vseh delovnih točkah so: 

 tečajnik izvede vajo v skladu s ciljem temeljnega tečaja, ki ga izvaja; 

 tečajnik razume razliko kompetenc med nivojema Tečaja za operativnega gasilca in 

Tečaja za višjega gasilca na istovrstni vaji ter jo upošteva. 

 

Vsebina ali kompetenca 

Informativni cilji 

(vsebina, teorije, modeli, 

strokovni standardi) 

Formativni cilji 

(veščine, metode, postopki, 

koncepti, strategije) 

Tečajnik inštruktor: Tečajnik inštruktor: 

Namen in cilji 

usposabljanja 

 opiše razliko med 

kompetencami 

operativnega gasilca in 

višjega gasilca; 

 opiše gasilsko skupino 

in način dela; 

 pojasni relacije 

vodenja; 

 razume poudarke in 

razlike praktičnih vaj za 

operativnega gasilca in 

višjega gasilca; 

 demonstrira delo 

operativnega gasilca in 

delo višjega gasilca pri 

različnih nalogah 

skupine; 

 demonstrira delo 

višjega gasilca in 

njegovo vodenje 

operativnega gasilca v 

skupini; 

 demonstrira poročanje 

vodji enote; 

Izvedba praktičnega 

poučevanja »Gašenje z 

vodo in peno« (napeljava 

cevovoda, rokovanje s 

turbo-ročnikom, aktivno 

in pasivno gašenje, 

izdelava pene) 

 opiše formacijo pri 

izvajanju gašenja; 

 pojasni vlogo vodje 
skupine pri gašenju z 
vodo ali peno; 

 pojasni delo gasilcev v 
skupini pri gašenju z 
vodo ali peno; 

 pojasni prednosti in 
slabosti različnih 
razvrstitev; 

 poučuje tematike,  

skladno s cilji 

Temeljnega programa 

usposabljanja 

prostovoljnih gasilcev; 

 tečajnikom na tečajih za 

operativnega gasilca in 

višjega gasilca pojasni 

njihove kompetence; 

 demonstrira delo 

operativnega gasilca – 

poročanje; 

 demonstrira lastno delo 
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in vodenje višjega 

gasilca – poročanje; 

 tečajnika za 

operativnega gasilca 

nauči veščin gašenja in 

dela z armaturami; 

 tečajnika za višjega 

gasilca nauči veščin 

vodenja in lastnega dela 

skupine, ki izvaja 

gašenje; 

Izvedba praktičnega 

poučevanja »Vstop v 

prostor, preiskovanje in 

reševanje« (oprema, 

postavitev, tipanje, 

odpiranje vrat, reševanje 

ponesrečenca in gasilca) 

 opiše formacijo, ki 

izvaja notranji napad; 

 pojasni vlogo vodje 
skupine pri notranjem 
napadu; 

 pojasni delo gasilcev v 
skupini pri notranjem 
napadu; 

 pojasni prednosti in 
slabosti različnih 
razvrstitev skupine; 

 poučuje tematike, 

skladno s cilji 

Temeljnega programa 

usposabljanja 

prostovoljnih gasilcev; 

 tečajnikom na tečajih za 

operativnega gasilca in 

višjega gasilca pojasni 

njihove kompetence; 

 demonstrira delo 

operativnega gasilca, 

poročanje; 

 demonstrira lastno delo 

in vodenje višjega 

gasilca – poročanje; 

 tečajnika za 

operativnega gasilca 

nauči veščin, potrebnih 

za delo pri notranjem 

napadu; 

 tečajnika za višjega 

gasilca nauči veščin 

vodenja in lastnega dela 

skupine, ki izvaja 

notranji napad; 

Izvedba praktičnega 

poučevanja »Uporaba 

lestve in napeljava 

cevovoda po njej« 

 opiše formacijo, ki 

izvaja delo z lestvami; 

 pojasni vlogo vodje 
skupine pri delu z 
lestvami; 

 poučuje tematike, 

skladno s cilji 

Temeljnega programa 

usposabljanja 
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(stikalna ali tridelna 

lestev)  

 pojasni delo gasilcev v 
skupini pri delu z 
lestvami; 

 pojasni prednosti in 
slabosti različnih 
razvrstitev skupine; 

prostovoljnih gasilcev; 

 tečajnikom na tečajih za 

operativnega gasilca in 

višjega gasilca pojasni 

njihove kompetence; 

 demonstrira delo 

operativnega gasilca – 

poročanje; 

 demonstrira lastno delo 

in vodenje višjega 

gasilca – poročanje; 

 tečajnika za 

operativnega gasilca 

nauči veščin, potrebnih 

za delo z lestvami; 

 tečajnika za višjega 

gasilca nauči veščin 

vodenja in lastnega dela 

skupine, ki dela z 

lestvami. 

Izvedba praktičnega 

poučevanja 

»Prezračevanje« 

(podtlačno ali nadtlačno 

ali hidravlično) 

 opiše formacijo, ki 

izvaja prezračevanje; 

 pojasni vlogo vodje 
skupine pri 
prezračevanju; 

 pojasni delo gasilcev v 
skupini, ki prezračuje; 

 pojasni prednosti in 
slabosti različnih 
razvrstitev skupine; 

 poučuje tematike, 

skladno s cilji 

Temeljnega programa 

usposabljanja 

prostovoljnih gasilcev; 

 tečajnikom na tečajih za 

operativnega gasilca in 

višjega gasilca pojasni 

njihove kompetence; 

 demonstrira delo 

operativnega gasilca – 

poročanje; 

 demonstrira lastno delo 

in vodenje višjega 

gasilca – poročanje; 

 tečajnika za 

operativnega gasilca 

nauči veščin, potrebnih 

za prezračevanje; 

 tečajnika za višjega 
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gasilca nauči veščin 

vodenja in lastnega dela 

skupine, ki prezračuje; 

Zaključna analiza  na osnovi vaj, izvedenih 

na tečaju, postavi 

dodatna vprašanja o 

izvajanju vaj za 

operativnega gasilca in 

višjega gasilca. 

 vaje na tečajih za 

operativnega gasilca in 

višjega gasilca izvaja v 

skladu s cilji in 

kompetencami 

tečajnikov. 

 

18. KONČNA DOLOČBA 

Program začne veljati z dnem, ko ga potrdi Poveljstvo Gasilske zveze Slovenije. 

 

  Poveljnik Gasilske zveze Slovenije: 

                                                                                                                               Franci Petek 

 


