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Z A P I S N I K 
 

10. seje Komisije za izobraževanje in usposabljanje Gasilske zveze Slovenije, ki je bila  

2. 9. 2020 ob 17. uri, v prostorih Gasilske zveze Slovenije, Tržaška 221, 1000 Ljubljana. 

 

 

PRISOTNI: Rok Leskovec, Boris Brinovšek, Rajko Jazbec, dr Janja Kramer Stajnko,  

Leon Markovič, Neža Strmole,  

 

OSTALI PRISOTNI: Franci Petek, Aleš Cedilnik 

 

OPRAVIČENO ODSOTNI: Janez Koselj 

 

Predlog dnevnega reda: 

1. Potrditev zapisnika 9. seje, ki je bila v sredo, 18. decembra 2019 

2. Razpis usposabljanj za leto 2021 

3. Praktične vaje urjenja na stezi IDA za operativne gasilce (koliko obvezujoče naj 

postanejo)  

4. Dopolnilni program usposabljanja prostovoljnih gasilcev s področja tehničnega 

reševanja (v delu-razprava-ideje) 

5. Izvedba usposabljanja za regijske inštruktorje (terminski in logistični načrt) 

6. Priprava razpisa za inštruktorje na tečajih GZS (razpis je še v delu) 

7. Pravilnik o delu inštruktorjev za izvajanje praktičnih vaj v gasilski šoli (razprava-ideje) 

8. Določitev datuma naslednje seje. Predlog je 7.oktober.2020. 

9. Razno 

 

Uvodoma je predsednik komisije Rok Leskovec pozdravil vse prisotne in predlagal sklep, da 

se na seji upoštevajo vsi ukrepi za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19, ki jo 

povzroča virus SARS-CoV-2. 

Sklep št. 1:  

Pri izvedbi seje se upoštevajo ukrepi proti širjenju nalezljive bolezni COVID-19, ki jo povzroča 

virus SARS-CoV-2. 

Ad 1. 

Potrditev zapisnika 9. seje, ki je bila v sredo, 18. decembra 2019 

 

Predsednik komisije je v kratkem povzel zapisnik predhodne 9. seje komisije in predlagal 

sprejem le tega. 

http://www.gasilec.net/
mailto:gzslovenije@gasilec.net
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Rajko Jazbec je opozoril na pravopisno napako, ki se nahaja v zapisniku. 

Sklep št. 2:  

Člani komisije so sprejeli zapisnik 9. seje s predlaganim popravkom.   

 

Ad 2. 

Razpis usposabljanj za leto 2021 

 

Predsednik komisije Rok Leskovec v kratkem predstavi razpis. Opozori, da je v razpisu 

opredeljeno tudi permanentno usposabljanje inštruktorjev. Pri tem vidi usposabljanja na 

področju, ki ga pokriva Rajko Jazbec – taktika in vodenje.  

Pripravil naj bi se tudi seminar za POK, ki ga je potrebno vsebinsko še oblikovati, predvsem 

pa mu je potrebno dodati vsebine iz osebnosti gasilca. Seminar naj bi v resnici dal večjo 

dodano vrednost. 

 

Dr Janja Kramer Stajnko je predstavila pobudo Kolegija GZS, da bi na zaključne izpite pri 

tečajih za GČ, predsednika izpitne komisije, delegirali iz vrst članov Komisije za izobraževanje 

in usposabljanje ali iz Poveljstva GZS, predlaga tudi, da bi POK poslali tudi dlje od sosednje 

regije. 

 

Sklep št. 3:  

Na zaključne izpite pri tečajih za GČ se predsednika izpitne komisije delegira iz vrst članov 

Komisije za izobraževanje in usposabljanje in iz Poveljstva GZS. 

 

Sklep št. 4:  

Opušča se pravilo, da se POK imenuje iz sosednje regije, komisija pa sprejme tudi priporočilo 

da se POK v isto regijo delegira največ 2 krat letno. Znotraj enega meseca pa se poskuša 

kombinirati POK tako, da bodo ti enakomerno razporejeni. 

 

Sklep št. 5:  

Do naslednje komisije se pripravijo podatki kako so bili doslej POK predlagani na posamezne 

tečaje, Komisija pa bo pripravila navodilo za delegiranje POK. 

 

Sklep št. 6:  

Pri imenovanju POK se v bodoče vodi analiza kdo je bil predlagan za pok, kolikokrat je POK 

zavrnil udeležbo in kolikokrat je opravil funkcijo POK. 

 

Boris Brinovšek opozori, da je v razpisu na 18. strani za POK napisano, da so formalni pogoji 

opredeljeni v učnem programu, ki ga pa za permanentno usposabljanje POK nimamo.  

Nadalje predlaga, da bi se preverjanje zdravniških spričeval opustilo, če ima tečajnik v 

informacijskem sistemu Vulkan zavedeno številko zdravniškega spričevala. 



3 / 10 

 

Poveljnik Franci Petek pove, da se v Vulkanu pripravlja rešitev, da se bo po preverjanju 

zdravniškega spričevala na enem od uvodov tečajev, ta podatek vneslo v Vulkan, po vzoru 

kontrole podatkov o splošni šolski izobrazbi gasilca, kar bo pomenilo, da bo podatek o 

zdravniškem spričevalu veljal za vsa naslednja usposabljanja, ki se jih bo tečajnik udeležil v 

času veljavnosti zdravniškega spričevala. V kolikor je ta rešitev že pripravljena in aktualna, je 

potrebno to opredeliti v Razpisu usposabljanj za leto 2021. 

 

Leon Markovič predlaga izvedbo tečajev za tehnično reševanje po novih učnih programih, v 

kolikor bodo ti že pripravljeni. Predsednik komisije mu pritrdi, da v kolikor bodo novi učni 

programi pripravljeni, se bo usposabljanje izvajalo po novih programih. 

 

Neža Strmole je predlagala, da bi se pri razporejanju tečajnikov na tečaje za TR in NS 

upoštevalo iz katerih kategorij enot prihajajo tečajniki (osrednje enote in GEŠP) in jim 

prilagodili zahtevnost usposabljanja. 

 

Leon Markovič tudi postavi vprašanje kdo hodi na te tečaje GNP modul C, saj v Pomurju 

opažajo, da iz njihove regije ni bil še nihče na tečaju. 

 

Sklep št. 7:  

Naredi se analiza o prijavah tečajnikov na tečaje GNP modul C in se z njo seznani člane 

komisije na naslednji seji. 

 

Aleš Cedilnik pove, da so bili v prvem letu izvedeni 3 tečaji za prostovoljne in 2 tečaja za 

poklicne gasilce. Nato se je številka tečajev dvignila na 8 in sicer 4 za poklicne in 4 za 

prostovoljne GE. Lahko bi šli tudi v razmerje 5 tečajev za prostovoljne in 3 za poklicne gasilce, 

a se je potrebno o tem dogovoriti na ustreznih organih. Glede večanja števila teh tečajev pa 

opozori, da so ti tečaji zelo zahtevni glede logistike, zato je o nadaljnjem zvišanju števila 

tečajev treba trezno premisliti. 

Opozori, da so ti tečaji zahtevni, tečajniki pa zahtevajo celovito oskrbo, problem je tudi z 

logistiko, saj inštruktorji nimajo kam odlagati svoje opreme. 

 

Sklep št. 8:  

V razpis usposabljanj za leto 2021 načrtujemo 5 tečajev GNPC 

 

Predsednik komisije Rok Leskovec naknadno pozdravi predstavnika gasilske šole Aleša 

Cedilnika, ki se nam je pridružil malo pozneje. 
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Ad 3. 

 

Praktične vaje urjenja na stezi IDA za operativne gasilce (koliko obvezujoče naj postanejo) 

 

Predsednik komisije pove , da so praktične vaje bile pripravljene že v letu 2015, da pa se v 

praksi niso veliko izvajale. Glede na koristnost tečaja pa je potrebno poiskati spodbude, da bi 

se gasilci bolj množično udeležili tega usposabljanja. Ena od možnosti je, da bi bile praktične 

vaje IDA pogoj za udeležbo na tečaju specialnosti za nosilca izolirnega dihalnega aparata. 

Tako gasilec že na tem usposabljanju preveri svoje osnovne sposobnosti za uporabo IDA. 

 

Poveljnik Franci Petek predstavi predlog, da bi s priporočilom vse operativne gasilce, ki so 

opravili tečaj za gasilca napotili na praktične vaje urjenja na stezi IDA. 

 

Leon Markovič predstavi njihovo izkušnjo, da so pri tečaju za višjega gasilca vse tečajnike 

napotili tudi čez ta tečaj v gasilski šoli. Opozori, da niso vsi tečajniki uspešno opravili 

usposabljanja, dobili pa so občutek o njihovi sposobnosti. Tisti, ki so uspešno opravili tečaj, 

imajo o njem dobro mnenje, tisti, ki pa tečaja niso uspešno opravili pa vedo, da niso primerni 

za uporabo IDA. Predlaga, da bi ta tečaj vključili v tečaj za višjega gasilca. 

 

Člani komisije so izoblikovali mnenje, da je pogoj za udeležbo na praktičnih vajah IDA, 

uspešno opravljen tečaj za gasilca, uspešno opravljene praktične vaje IDA pa  

spremenijo pogoj za udeležbo na tečaju za višjega gasilca – skrajša se mu staž za udeležbo na 

tečaju višjega gasilca. 

 

Dolgoročno se temu prilagodijo PGS in opravi prenova temeljnih učnih programov. 

 

Vsem, ki organizirajo tečaj  za gasilca se priporoča izvedbo praktičnih vaj urjenja na stezi IDA. 

 

Člani komisije predlagajo tudi, da se preverijo pogoji za izvedbo praktičnih vaj urjenja na stezi 

IDA tudi na drugih stezah za IDA (Premogovnik v Velenju). 

 

Člani komisije še opozorijo, da bi bilo potrebno posodobiti tudi osnovni tečaj specialnosti 

IDA, saj je veliko vsebin že v tečaju za gasilca. 

 

Sklep št. 9:  

Do naslednje seje se pripravi revizija programa Praktičnih vaj urjenja na stezi IDA 

 

Sklep št. 10:  

Komisija pripravi priporočilo za izvajanje Praktičnih vaj urjenja na stezi IDA.  
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Ad 4. 

Dopolnilni program usposabljanja prostovoljnih gasilcev s področja tehničnega reševanja 

(v delu-razprava-ideje) 

 

Leon Markovič pove, da so pripravili program v treh sklopih: 

Prvi sklop je Reševanje iz višin. Pri tem opozori na razlike med tečajniki poklicnih in 

prostovoljnih gasilcev. Nadalje pove, da bodo na terenu naredili permanentno izobraževanje 

za gasilce na katerem se bo tečajnike pripravilo, da bodo lahko sodelovali na tem 

usposabljanju. V dopolnilnem izobraževanju pa se bodo gasilci usposobili za reševanje ljudi in 

živali iz globin in višin. 

 

Poveljnik Franci Petek opozori, da ni prav, da se pri usposabljanju ločujejo poklicni in 

prostovoljni gasilci. 

 

Aleš Cedilnik pove, da se ta program že pet let izvaja v Gasilski šoli in vpraša zakaj se ne 

uporabi ta tečaj, ki se izvaja v šoli. 

 

Leon Markovič pove, da ima trenutno GZS samo en tečaj za TR, ki je zelo posplošen in se ne 

dotakne jedra problematike. Zato so se izoblikovali trije tečaji, eden med njimi je tudi ta 

program za reševanje iz višin in globin. 

 

Poveljnik Franci Petek predlaga, da se gasilci vključujejo v obstoječi tečaj Gasilske šole, ki se 

ga po potrebi tudi dopolni. Druga dva tečaja pa bo potrebno tudi uskladiti s programi, ki jih 

izvajajo poklicni gasilci. 

 

Drugi program zajema Naravne nesreče in tehnično reševanje v primeru nesreč na objektih. 

 

Boris Brinovšek predlaga, da bi tudi za to področje pogledali obstoječe programe in jih tudi 

nadgradili za naše potrebe. 

 

Poveljnik Franci Petek pove, da tehnična komisija pripravlja tudi obleke za tehnično 

reševanje. 

 

Nadalje je bil predstavljen predlog, da Osnovnega tečaja za TR ne bo več, namesto njega 

bodo te tri tečaji. 

 

Aleš Cedilnik pove, da je v osnovnih programih za gasilca veliko zapisanega, vprašanje pa je 

kako se to izvaja, zato bi predlagal splošni tečaj dolg 4 dni z več prakse, da bi se lahko naučili 

osnov. 
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Predsednik komisije Rok Leskovec pove, da so ravno zaradi skrajšanja tega osnovnega tečaj 

želeli narediti tri krajše programe, ki naj bi trajali po tri dni. 

Problematika prometa naj bi bila namenjena le osrednjim enotam, ki naj bi se temeljito 

usposobile za reševanje ob prometnih nesreč. 

 

Poveljnik Franci Petek pove, da moramo biti realni kaj lahko v resnici v praksi izvedemo. 

Gasilca na osnovnih usposabljanjih naučimo kako se pravilno izvede naloga, ta pa se mora 

naprej doma sam učiti kako se to izvaja. Podal je primer, da gasilci na posvetu vidijo kako se 

izvede reševanje iz avtobusa, nato pa doma to trenirajo. To osnovo želimo dati v tehnično 

reševanje, ostalo pa rešujemo s permanentnim izobraževanjem. 

 

Leon Markovič predlaga, da bi se posamezne GEŠP enote skupaj usposabljale na terenu. 

 

Poveljnik Franci Petek pove, da je tako usposabljanje primerno kot permanentno 

usposabljanje, izvajati tečaje na terenu v organizaciji GZS pa je zelo velika odgovornost. GZS 

izvaja usposabljanje za vse enote, na terenu pa se bodo te usposabljale v obliki 

permanentnega usposabljanja. 

 

Nadalje je bilo tudi predstavljeno, da so v temeljnem programu za operativnega gasilca tudi 

vozli. Pri programu se mora določiti tudi kakšna znanja mora tečajnik prinesti s sabo na tečaj. 

Ob prihodu na tečaj se ta znanja preverijo, če jih tečajnik ne pozna, se ne more udeležiti 

tečaja. Na uvodu je prva ura, kjer mora tečajnik pokazati svoje znanje.  

 

Poveljnik Franci Petek pove, da splošno tehnično reševanje potrebujemo, saj nekaterih 

vsebin ni v osnovnem tečaju za gasilca. Tečajniki se morajo naučiti osnovna znanja.  

 

Nadalje so člani komisije ugotavljali, da je tudi tečaj za naravne nesreče že narejen in da se 

moramo pri pripravi učnih programov povezati z gasilsko šolo. 

 

Predsednik komisije Rok Leskovec pove, da je bil koncept tak, da bi se GEŠP usposabljale na 

tečajih, ki zajemajo promet, osrednje enote naj bi se usposabljale za reševanje iz globin in 

višin. Tematika naravnih nesreč pa naj bi bila namenjena vsem ostalim enotam, ki niso 

osrednje in niso GEŠP. Teh tečajev naj bi bilo bistveno tudi več. 

 

Dr Janja Kramer Stajnko pove, da je v komisiji za raziskovalne naloge predlagala, da se za leto 

2022 zagotovijo sredstva za pripravo programa za tehnično reševanje. Drugi del te naloge pa 

je priprava gradiv za te programe. 

 

Poveljnik Franci Petek predlaga, da bi se na Odbor za požarno varnost predlaga, da se 

sredstva namenijo za pripravo tega programa. 
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Sklep št. 11:  

Člani komisije so se seznanili s konceptom tehničnega reševanja in aktivu podali usmeritve za 

pripravo programa. 

 

Ad 5. 

Izvedba usposabljanja za regijske inštruktorje (terminski in logistični načrt) 

 

Rajko Jazbec pove, da je bil učni program za usposabljanje predmeta gasilska taktika 

pripravljen, izvedli so 2 študijska dneva za inštruktorje, izvesti pa bi morali še en tečaj. Vse je 

pripravljeno, da bi lahko začeli z usposabljanjem. Usposabljanje traja 1 dan, prva ura je 

uvodna, sicer pa se tečaj izvaja na prostem. Inštruktorji na študijskem dnevu spoznajo kakšna 

je razlika pri usposabljanju gasilcev in vodij skupin. Želi se jim prikazati vsebinsko ista vaja s 

poudarkom kaj inštruktor pri isti vaji uči gasilca in kaj vodjo skupine. 

Pripravljene imajo 4 vaje, ki jih na dveh nivojih izvedejo v osmih urah. To naj bi bila 

nadgradnja osnovnega tečaja za inštruktorja. 

 

Ta študijski dan naj bi se izvedel v roku 2 mesecev. Regijski poveljniki so tudi že obveščeni. Ko 

bo program dokončno pripravljen, se bodo dali termini po regijah. Ti inštruktorji bodo 

usposabljali inštruktorje po regijah. Ta usposabljanja so permanentna in se lahko izvajajo na 

regiji ali v IC na Igu. 

 

Rajko Jazbec pove, da bo do sredine novembra to že pripravljeno. 

 

Možno je tudi, da se na študijskem dnevu udeležijo obe skupini za taktiko in tehnično 

reševanje. 

 

Nato se izvede še program za razvrščanje. 

 

Poveljnik Franci Petek pove, da se tudi program za praporščake že izvaja na terenu. Ta 

program naj bi se tudi dal na komisijo 

 

Predlog je, da se ta dva programa združita v skupni tečaj. 

 

Poveljnik Franci Petek pove, da bo treba pripraviti tudi program za poveljnike društev na 

katerem naj bi se ponovile naloge in obveznosti, ki jih ti imajo (varnost, oprema, 

usposabljanje…) pri operativnem vodenju enote. To naj bi bil enodnevni seminar.  

V bodoče bo potrebno narediti tudi permanentno usposabljanje za gasilske častnike in višje 

gasilske častnike. 
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Sklep št. 12:  

Komisija se je seznanila s pobudo, aktivnosti se nadaljujejo. Posveti naj bi se izvajali na 

terenu. 

 

Ad 6. 

Priprava razpisa za inštruktorje na tečajih GZS (razpis je še v delu) 

Predsednik komisije Rok Leskovec je povedal, da je potrebno pripraviti razpis, prijave naj bi 

potekale po regijah, pripravili naj bi se tudi sprejemni izpiti, pogoj za pristop je tečaj za 

inštruktorja, ta pa naj bi bil tudi z izkušnjami inštruktorja. Razmisliti bo treba tudi o kvotah po 

regijah.  

 

Inštruktor, naj bi imel mentorja, ta pa naj bi bil tudi nagrajen za to mentorstvo.  

 

Aleš Cedilnik pove, da na področju usposabljanja obstaja cenik, ki je enoten in ne bo možno 

tako nagrajevanje. 

 

Rajko Jazbec pove, da smo že imeli inštruktorje v treh rangih in je po tem teklo tudi 

nagrajevanje, potem pa se je to ob recesiji prenehalo izvajati. 

 

Poveljnik Franci Petek pove, da je potrebno narediti program usposabljanja in napredovanja 

inštruktorjev. 

 

Rok Leskovec poudari da bi vsak pripravnik moral imeti enega mentorja, ki ga vedno lahko 

pokliče in vpraša za informacije.  

 

Eno leto naj bi bil dodatni inštruktor, nato pa naj bi bil že vključen v ekipo, vodja vaj pa naj bi 

bil njegov mentor, ki ga bo nadziral. Inštruktorji se bodo usposabljali skozi sodelovanje na 

tečajih. Vodja vaj naj bi bil tisti, ki bo izvajal naloge mentorja. Pripraviti pa se morajo merila, 

pripravnik naj bi bil na vsaki točki ocenjen, potem pa naj bi se na koncu poveljniku GZS 

predlagalo, da mu izda odločbo za inštruktorja. 

 

Skozi razpravo so se oblikovale naslednje usmeritve: 

Razpis je del naloge in ga je treba pripraviti. 

Razdelati je treba sprejemne izpite – teorija in praksa.  

Najprej bo teoretični del izpita, ki je pogoj za praktični del.  

Pripraviti je treba teoretični test. 

Pripraviti je treba tudi program usposabljanja inštruktorjev. 

Usposabljanje naj bi se izvedlo drugo leto.  

Dr Janja Kramer Stajnko pripravi teoretična vprašanja iz vsebin organizacije usposabljanja. 

Rajko Jazbec pripravi praktični del iz splošnih gasilskih veščin, ki ga mora razložiti (4 naloge) 
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Kandidat lahko že v prijavi navede kaj bi predaval. 

Razmišljanje je teklo tudi v smeri, da bi se za inštruktorje pripravilo tridnevno usposabljanje.  

V sprejemne izpite naj bi se vzelo več kandidatov, izpiti pa naj bi potem naredili izbor. 

 

Sklep št. 13:  

Dr Janja Kramer Stajnko pripravi teoretični del, Rajko Jazbec praktični del sprejemnega izpita, 

Boris Brinovšek pa pripravi postopek usposabljanja inštruktorjev. Ta mora skozi 

usposabljanje obdelati vse točke na posameznem tečaju. Določiti se morajo merila kdaj 

kandidat postane inštruktor. 

 

 

Ad 7. 

Pravilnik o delu inštruktorjev za izvajanje praktičnih vaj v gasilski šoli (razprava-ideje) 

Člani komisije so se seznanili s pravilnikom, ki ni več aktualen in se ne uporablja. 

 

Sklep št. 14:  

Pristojnemu organu se predlaga, da se pravilnik, ki funkcionalno ne deluje, prekliče. 

 

 

Ad 8. 

Določitev datuma naslednje seje. Predlog je 7. oktober. 2020. 

 

Sklep št. 15:  

Naslednja seja komisije je v torek, 6. oktobra 2020, ob 17. uri. 

 

Ad 9. 

Razno 

Dr Janja Kramer Stajnko, pove, da so se od zadnje seje zgodile spremembe na bazi vprašanj 

pri zaključnih izpitih, vključene so bile predlagane spremembe, naslednji korak pa je pristop k 

izdelavi programa za kreiranje sprejemnih testov. Teste naj bi po veljavnih učnih programih 

zagotavljala GZS. Ti testi se trenutno pripravljajo na terenu. Vprašanja se pošiljajo v pregled 

na GZS, ugotavlja pa se, da niso vedno kvalitetna, pogoste pa so tudi strokovne napake.  

 Glede na to, da imamo bogato bazo vprašanj za zaključne izpite – za OG jih je 377, kar 

zadostuje, da se lahko zagotovi 35 različnih izpitnih pol. Pri VG je v bazi 249 vprašanj; 

251 vprašanj je za  NGČ, za GČ jih je 208, tu bi bilo potrebno dodati še 37 vprašanj, 

kar bi zadostovalo za 35 unikatnih testov. 

Baza za sprejemne izpite je tudi že narejena, medtem, ko so se pripravljali testi za VGČ, 

nadalje se mora pripraviti še baza vprašanj za sprejemne izpite za  VG, NGČ in GČ.  

Ideja je, da se naredi baza za višjega gasilca in se jo v celoti prenese v bazo na NGČ temu se 

doda vse kar je napisano v ciljih za VG. Program bi nato sestavil vprašanja tako, da bi bilo eno 

vprašanje iz nižjega nivoja in dve vprašanji iz višjega nivoja.  



10 / 10 

Vprašanja je treba še pregledati po aktivih in oceniti ali so vprašanja jasno postavljena in ali 

so odgovori primerni.  

Za VGČ bi dodali vsa vprašanja do GČ, temu bi dodali še vprašanja iz ciljev za GČ ter določena 

vprašanja, ki bi bila opisna. 

Program bi isto delal kot za zaključne izpite. 

Dogovoriti se je potrebno koliko vprašanj je potrebnih za posamezni izpit in koliko jih mora 

biti pri posameznem predmetu. 

GZ – organizator tečaja naj bi se za sprejemne teste obrnil na GZS, da bi za zvezo računalnik 

generiral vprašanja, lahko tudi v obliki A in B testov. 

Da bi se preprečilo širjenje rešitev med tečajniki, bi se lahko na teren poslalo najprej samo 

teste, nato, pozneje pa posebej še rešitve. 

 

Neža Strmole predlaga, da bi na spletni strani GZS objavili vse dopolnilne programe po 

katerih delamo, ali pa vsaj spletno povezavo do strani URSZR, kjer so ti programi že vsi 

objavljeni. 

Predsednik komisije Rok Leskovec pove, da je on na to že opozoril, saj bi morali biti na spletni 

strani objavljeni vsi programi po katerih delamo. 

Nadalje je še predlagala, da naj bi se obvestila iz Vulkana, ki so avtomatično generirana in jih 

dobivajo tečajniki in poveljniki 3 dni pred tečajem,nastavila tako, da bi jih ti dobili 10 dni pred 

tečajem, kar bi pomenilo, da se lahko tečajniki še pravočasno odjavijo iz tečaja. Predlaga, da 

se tri dni spremeni v 10 dni, ali pa, da se poleg treh dni doda še opomnik na 10 dni. 

 

Leon Markovič pove, primer, da sta bila na isti tečaj IDA v Pekre prijavljena 2 tečajnika, 

razpored pa je bil nato narejen tako, da sta bila tečajnika iz istega društva razporejena na dva 

različna tečaja. 

 

Leon Markovič je na koncu seje predstavil še program strokovne ekskurzije inštruktorjev v 

Pomurje. 

 

Seja je bila končana ob 20:30 

 

 Zapisal: 

 Matjaž Klarič   

vodja za področje usposabljanja  

 

 

 Predsednik komisije:  

 Rok Leskovec 


