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Z A P I S N I K 
 

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

6. 10. 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: Marko Zibelnik  

 

OPRAVIČENO ODSOTNI: Franci Petek, Janez Koselj 

 

Predlog dnevnega reda: 

1. Pregled zapisnika 10. seje 

2. Predlog sklepa, da se gasilcem inštruktorjem, ki sodelujejo na vajah Gasilske šole odobri 

sodelovanje na tečajih GZS 

3. Razširitev nabora reševalcev, ki predavajo na tečajih GZS in opravljajo delo reševalcev na 

praktičnih vajah (reševalci niso gasilci):  

3.1. Če imajo, predložijo potrdilo o andragoški usposobljenosti, 

3.2. Če potrdila nimajo se enkrat udeležijo usposabljanja, ki ga bodo poučevali in to kot 

opazovalec/pomočnik 

3.3. Poučujejo zgolj strokovne predmete (veščine) iz nabora svojih specialističnih znanj. V 

tematikah se ne dotikajo vodenja, se ne dotikajo organizacije. 

4. Gradivo za razpis inštruktor GZS-vsi, ki smo za kaj zadolženi predložimo kaj nam je uspelo 

izdelati. (Rok, Rajko, Boris, Janja) 

5. Učenje na daljavo. Obravnava izdelanega gradiva. Izbira spletnega orodja/predlagam 

google meet ali goole classrom. Potrebno bo opraviti testiranje. 

6. Izpiti na daljavo.-kot je v gradivu, zgolj ustni. Izpraševalec kontaktira kandidata. 

7. Tečaj za vodenje velikih intervencij, prenova (Rajko poroča) 

8. Razno 

 

 

Uvodoma je predsednik komisije Rok Leskovec pozdravil vse prisotne in predlagal začetek 

seje.  

  

http://www.gasilec.net/
mailto:gzslovenije@gasilec.net


2 / 7 

 

Ad 1. 

Pregled zapisnika 10. seje  

 

Predsednik komisije je v kratkem povzel zapisnik predhodne 10. seje komisije in predlagal 

pregled realizacije sklepov. 

Matjaž Klarič je predstavil realizacijo sklepov, ki se nanašajo na strokovno službo. Pri tem je 

povedal, da se je strokovna služba že pripravila za izvajanje sklepa št., 3 o delegiranju 

predsednikov izpitnih komisij iz vrst članov Komisije za izobraževanje in usposabljanje in iz 

Poveljstva GZS. Ravno tako je povedal, da je realiziran tudi 4. sklep, ki določa spremenjen 

način delegiranja predsednikov izpitnih komisij na izpite v posamezne regije. V okviru sklepa 

št 5. je člane komisije seznanil s potekom imenovanja predsednikov, predstavil jim je tudi 

podatke o imenovanjih predsednikov ocenjevalnih komisij od začetka delovanja ocenjevalnih 

komisij zaključnih izpitov. Pod sklepom št. 6 pa je predstavil vodenje evidence o delegiranih 

predsednikih ocenjevalnih komisij, ki se že dalj časa vodi na način, da je iz evidence razvidno 

kolikokrat je bil ta delegiran za predsednika in kolikokrat je sodelovanje zaradi zadržanosti 

zavrnil. V okviru sklepa št. 7 je bila narejena analiza prijav tečajnikov na GNP modul C, ki je 

pokazala, da sistem prijav v Vulkanu ustrezno deluje. Sklep št. 8 je bil tudi realiziran, saj je 

bilo v Razpis usposabljanja za le 2021 vključenih 5 tečajev GNP-C. Nadalje je še povedal, da se 

v novem 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. 

 

Sklep št. 1:  

Člani komisije so potrdili 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 z dopolnitvijo, da se seznam predsednikov ocenjevalnih komisij obrne tako, da so 

ti razporejeni od predsednika z najmanjšim številom sodelovanja na izpitih, do tistega z 

največjim številom, kar pomeni, da imajo prednost pri delegiranju predsedniki ocenjevalnih 

komisi z manjšim številom delegiranj v predhodnem obdobju. 

 

Sklep št. 2:  

Komisija predlaga da se članom organov Gasilske zveze Slovenije v Vulkan vpiše, oz. potrdi 

izobrazba. 

 

Nadalje je Matjaž Klarič še povedal, da je v skladu s predlogom članice komisije Neže Strmole 

na spletni strani GZS, pri dopolnilnih učnih programih, dodana bližnjica, ki se nanaša na 

spletno stran URSZR kjer so objavljeni tudi gasilski učni programi.  
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Predlog, da prijavljene tečajnike, Vulkan dodatno spomni na prijavo 10 dni pred tečajem je 

bil tudi realiziran. Tako so po novem tečajniki in njihove organizacije o prijavi na tečaj 

obveščeni ob prvi prijavi na tečaj, nato pa še 21, 10 in 5 dni pred tečajem. Člani komisije so 

se seznanili tudi s cenikom, ki je osnova za zaračunavanje neopravičene odsotnosti tečajnika 

s tečaja in s številom takih računov, ki se je po uvajanju tega ukrepa bistveno zmanjšalo.. 

 

Pri pregledu realizacije 9. sklepa so člani komisije poudarili, da je program Praktičnih vaj 

urjenja na stezi IDA vsebinsko primerno zasnovan, celostno pa ga je potrebno oblikovati 

primerljivo z drugimi programi. Program, naj bi bil pogoj za opravljanje tečaja specialnost 

IDA, gasilcem pa naj bi tudi pokazal ali so ti sposobni za udeležbo na tečaju specialnosti IDA. 

 

Leon Markovič je predlagal da naj bi bila udeležba na Praktični vaji urjenja na stezi IDA pogoj 

za udeležbo na tečaju za višjega gasilca, ne glede na to ali je tečajnik praktične vaje IDA 

uspešno ali neuspešno opravil. 

 

Rajko Jazbec pa je razmišljal, da bi program lahko še malo razširili in ga naredili v obliki 

zaključnega izpita. 

 

Sklep št. 3:  

Praktične vaje urjenja na stezi IDA za operativne gasilce naj bi bile pogoj za opravljanje tečaja 

specialnosti IDA. Določbo je treba vključiti v Pravila službe prostovoljnih gasilcev. Program pa 

je potrebno oblikovati skladno s celostno podobo učnih programov Gasilske zveze Slovenije. 

 

Pri realizaciji 13. sklepa je predsednik komisije Rok Leskovec ugotavljal, da so naloge za razpis 

in sprejemne teste v teku. Rajko Jazbec in Leon Markovič imata v soboto študijski dan 

inštruktorjev za program permanentnega usposabljanja gasilskih inštruktorjev.  

 

Rok Leskovec je poudaril, da bo kandidatom za inštruktorja potrebno določiti tudi mentorja, 

ki bo spremljal inštruktorja. 

 

Sklep št. 4:  

Člani komisije so sprejeli zapisnik 10. seje. 

 

Ad 2. 

Predlog sklepa, da se gasilcem inštruktorjem, ki sodelujejo na vajah Gasilske šole odobri 

sodelovanje na tečajih GZS 

Inštruktorji, ki delajo v okviru Gasilske šole naj bi se vključili tudi v usposabljanje 

prostovoljnih gasilcev pri Gasilski zvezi Slovenije. 

Usposabljanje za inštruktorje naj bi potekalo permanentno vsako leto. 
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Sklep št. 5:  

Inštruktorji, ki v primerljivih programih sodelujejo pri procesu usposabljanja poklicnih 

gasilcev, se lahko vključijo tudi pri usposabljanju prostovoljnih gasilcev. Usposabljanje za 

inštruktorje naj bi potekalo permanentno vsako leto. 

 

Ad 3. 

Razširitev nabora reševalcev, ki predavajo na tečajih GZS in opravljajo delo reševalcev 

na praktičnih vajah (reševalci niso gasilci):  

1. Če imajo, predložijo potrdilo o andragoški usposobljenosti, 

2. Če potrdila nimajo se enkrat udeležijo usposabljanja, ki ga bodo poučevali in to kot 

opazovalec/pomočnik 

3. Poučujejo zgolj strokovne predmete (veščine) iz nabora svojih specialističnih znanj. 

V tematikah se ne dotikajo vodenja, se ne dotikajo organizacije. 

 

Sklep št. 6:  

 Reševalec - kandidat za reševalca na tečajih Gasilske zveze Slovenije mora predložiti 

potrdilo o andragoški usposobljenosti, oziroma referenco, da je take vsebine že 

predaval. 

 Če potrdila nimajo se enkrat udeležijo usposabljanja, ki ga bodo poučevali in to kot 

opazovalec/pomočnik. 

 Poučujejo lahko zgolj strokovne predmete (veščine) iz nabora svojih specialističnih 

znanj. V tematikah se ne dotikajo vodenja, se ne dotikajo organizacije. 

 Vključijo se reševalci ki prvič poslušajo tematiko in opazujejo vaje, drugič pa delajo 

pod mentorstvom reševalca. 

 

Ad 4. 

Gradivo za razpis inštruktor GZS-vsi, ki smo za kaj zadolženi predložimo kaj nam je uspelo 

izdelati. (Rok, Rajko, Boris, Janja) 

Predsednik komisije Rok Leskovec ugotavlja, da so naloge za razpis in sprejemne teste v teku. 

Kandidatom za inštruktorja bo potrebno določiti tudi mentorja, ki bo spremljal inštruktorja. Z 

mentorji se je potrebno sestati, pripraviti pa je treba tudi program dela inštruktorja. Rok 

Leskovec bo pripravil osnutek razpisa. 

 

Ad 5. 

Učenje na daljavo. Obravnava izdelanega gradiva. Izbira spletnega orodja/predlagam 

google meet ali goole classrom. Potrebno bo opraviti testiranje in 

Ad 6. 

Izpiti na daljavo.-Kot je v gradivu, zgolj ustni. Izpraševalec kontaktira kandidata. 

Predsednik komisije je povedal, da je z gradivom seznanil Poveljstvo. Zaradi širjenja nalezljive 

bolezni je pričakovati omejitve, zato se moramo pripraviti na možnost usposabljanja na 
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daljavo, pri izvajanju usposabljanj se pa tudi sicer kažejo potrebe po izobraževanju na 

daljavo. Predsednik komisije je na kratko predstavil gradivo v katerem je želel čim bolj 

ohraniti občutek realističnega usposabljanja. 

Dr Janja Kramer Stajnko pove, da se vodstvo GZS pogovarja o možnosti, da bi se s sredstvi iz 

naslova izobraževanj nabavila oprema za izvajanje predavanj na daljavo, oziroma v hibridni 

obliki. Nabava naj bi se izvedla skupaj z Gasilsko šolo in ZSPG. Nabavila naj bi se tudi oprema 

za regije. V okviru tega so zajete tudi aktivnosti za povečanje zmogljivosti interneta. Sistem 

naj bi omogočal, da tečajnik lahko sodeluje tudi na tablici ali pametnem telefonu. Sistem naj 

bi tečajnikom omogočal tudi medsebojno povezavo. 

 

Rajko Jazbec predlaga, da se izpit posebej opredeli in sicer ena na ena (predavatelj – 

tečajnik). Predavatelj naj bi poklical tečajnika. 

 

Člani komisije so mnenja, da se sistem pripravi, za uporabo programa, pa se po regijah, 

izvede usposabljanje predavateljev. 

 

Gasilska zveza Slovenije bi lahko po vzoru drugih organizacij izvedla aktivnosti, za časovno 

neomejene sestanke preko ZOOM aplikacije. 

 

Predsednik Rok Leskovec uskladi navodila z razpravo na seji. Nato se gradivo pošlje na GZ ter 

objavi na spletni strani GZS. 

 

Organizator usposabljanja mora v okviru prijave tečaja sporočiti, da bo potekalo 

usposabljanje tudi na daljavo, temu primerno se prilagodi tudi gasilska aplikacija Vulkan. 

 

V Točki 5.1. se vsebina teksta smiselno spremeni tako, da predavatelj sam lahko presodi kako 

se bo izvajala teorija. 

 

Dr Janja Kramer Stajnko predlaga, da bi naredili spletno delavnico. Vključiti bi morali osebo, 

ki bi obvladala uporabo ZOOM aplikacije. 

 

Sklep št. 7:  

Člani komisije so gradivo vsebinsko potrdili, oblikovno pa ga bo Rok Leskovec še uredil, nato 

ga članom komisije pošlje korespondenčno v potrditev. 

 

Neža Strmole je predlagala, da bi se gradivo, ki gre na sejo Poveljstva GZS, poslalo tudi 

članom komisije.  

Predsednik komisije Rok Leskovec pove, da je gradivo pripravil kot pomočnik poveljnika za 

izobraževanje in ne v imenu komisije. Gradivo je bila informacija za Poveljstvo. Ker je 

Poveljstvo gradivo potrdilo, ga je dal komisiji v obdelavo. 
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Ad 7. 

Tečaj za vodenje velikih intervencij, prenova (Rajko poroča) 

Rajko Jazbec je predstavil pripravljen katalog znanj. Nadalje se skliče predavatelje, ki 

predavajo na tečaju in se jih zaveže, da v določenem času pripravijo vsebine za področje, ki 

ga predavajo. Nato se nadaljujejo aktivnosti na pripravi vsebin in gradiva. Posamezne 

tematike je potrebno uskladiti med sabo.  

Pri pripravi kataloga je terminsko prišel na dodatnih 5 ur predavanj, predvsem na področju 

načrtovanja. Najprej se bo potrebno dogovoriti za vsebinska izhodišča in opredeliti naloge 

posameznih sektorjev.  

Želja je, da bi v letu 2020 pripravili program, ki bi ga potrdilo Poveljstvo. Naslednje leto pa bi 

lahko že začeli z usposabljanjem. To naj bi bilo dopolnilno usposabljanje v katerem bi bilo 

jasno opredeljeno kako intervencija raste in kako se mora širiti štab. 

 

Neža Strmole pove, da ima GZS dron, ki se lahko uporablja na nivoju države. Na URSZR se 

pripravlja akt, ki bo uredil uporabo dronov. Pripravlja pa se tudi priročnik, kiga bo potrdilo 

tudi Poveljstvo. Ideja je bila, da bi v prenovo programa vključili tudi drone. V planu je, da se 

pripravi nekaj delavnic z vsebino kako poveljniki lahko uporabijo drone na intervencijah. 

 

Rajko Jazbec pove da je na tečaju za vodje intervencij pomembno, da udeleženci dobijo 

informacijo kje in kako se lahko drone uporabi v posameznih intervencijah. 

 

Sklep št. 8:  

Komisija se je seznanila z aktivnostmi priprave učnega programa za vodje intervencij in 

predlagala, da se z aktivnostmi nadaljuje. 

 

Ad 8 

Razno: 

Predsednik komisije Rok Leskovec je člane komisije seznanil, da čez 14 dni naredimo testno 

sejo na daljavo na kateri bi obdelali naslednji tematiki: 

• Navodilo za predavanje na daljavo 

• Odziv na vprašanja 

 

Leon Markovič je člane komisije seznanil, da so imeli v nedeljo na Igu 45 udeležencev in je 

dobil občutek, da smo gasilci zapostavljeni uporabniki Izobraževalnega centra. Dobili so 

malico v obliki suhega obroka (lunch paket), ki so jo pojedli kar na poligonu. Ne zdi se mu 

prav, da si gasilci v nedeljo vzamejo prosti čas, da zaključijo tečaj, potem pa za kosilo, 

namesto toplega obroka, dobijo lunch paket, saj bi raje imeli topel obrok. Povedal je, da je o 

tem govoril tudi z državnim sekretarjem. 

 

Matjaž Klarič pove, da je bilo v dogovoru z Izobraževalnim centrom za zaščito in reševanje na 

Igu, zaradi ukrepov proti širjenju nalezljive bolezni COVID 19, zmanjšano sočasno število 
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tečajnikov v centru, zato smo morali praktične vaje – zaključne izpite - prestaviti iz sobote na 

nedeljo. Center nam je ob nedeljah omogočil uporabo učilnic in poligona, saj bi sicer imeli še 

večji zaostanek pri izvajanju zaključnih izpitov, topli obrok pa nam je zagotovil tudi za vse 

tečaje v mesecu septembru, v oktobru pa nam, zaradi pomanjkanja kuharskega kadra, 

toplega obroka ni mogel več zagotoviti. Zato smo se skupaj z Izobraževalnim centrom odločili 

za suhi obrok.  

 

Marko Zibelnik, predstavnik Gasilske šole je povedal, da se je vodja vaj strinjal, da se suhi 

obroki razdelijo kar na poligonu. Tečajniki pa se tudi niso odločili za postavitev miz v garaži. 

Povedal pa je tudi, da so svojim predpostavljenim o dogodku morali pisati poročilo. 

 

Člani komisije so opozorili, da bi se pri takem primeru moralo najprej obvestiti gasilske 

funkcionarje, ki bi po potrebi nato lahko ustrezno ukrepali na nivoju uprave in ministrstva.  

 

 

Seja je bila zaključena ob 20:10 

Na seji so se upoštevali vsi ukrepi za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19, ki jo 

povzroča virus SARS-CoV-2. 

 

 

 Zapisal: 

 Matjaž Klarič   

vodja za področje usposabljanja  

 

 

 Predsednik komisije:  

 Rok Leskovec 


