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Z A P I S N I K 
 

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

18. 12. 2019 ob 17. uri, v prostorih Gasilske zveze Slovenije, Tržaška cesta 221, Ljubljana. 

 

PRISOTNI ČLANI: Rok Leskovec, Rajko Jazbec, Janez Koselj, dr. Janja Kramer Stajnko, 

Leonardo Markovič, Neža Strmole  

OPRAVIČENI: Boris Brinovšek 

OSTALI PRISOTNI: Dragica Lenarčič 

 

Dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 8. seje, ki je bila 20. 11. 2019. 

2. Tečaj VGČ 

3. Razno. 

 

Predsednik komisije, Rok Leskovec, je pozdravil vse navzoče in predlagal potrditev dnevnega 

reda.  

 

Ad 1. 

Potrditev zapisnika 8. seje, ki je bila 20. 11. 2019 

Na zapisnik ni bilo pripomb.  

Sklep št. 1: Člani komisije so soglasno potrdili zapisnik. 

 

Ad 2. 

Tečaj VGČ 

Sklep št. 2: Pri tečaju za VGČ je komisija sklenila, da se prijav ne zavrača, če ni mnenja GZ. 

Kandidate z nepopolno prijavo se obvesti, da imajo možnost dopolnitve v roku 1 tedna, 

sicer se njihova prijava zavrne. Dopolni se tudi Razpis z datumom sprejemnega testiranja.  
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Ad 3. 

Razno 

Pri permanentnem usposabljanju za regijske INŠ predmetnik obsega 10 ur: 

 Namen in cilj usposabljanja 1 ura 

 Praktično poučevanje           8 ur 

 Zaključna analiza                   1 ura 

Pogoji za pristop: 

 Opravljen tečaj specialnosti inštruktor 

 Veljaven zdravniški pregled, vsaj 3. člen 

 Prijava z nivoja regije 

Janja je povedala, da je potrebno mladinski učni program objaviti na resorju izobraževanje in 

pri mladinskem svetu. Povedala je še, da je članica Komisije za razvojno raziskovalne naloge 

pri URSZR. Naloga te komisije so, da načrtuje naloge, ki so financirane iz požarnega sklada. 

Janja je na njihovi prvi seji predlagala, da bi se gradiva za naša temeljena usposabljanja 

izdelala preko naloge. Osnutek naloge je potrebno pripraviti in poslati do 15. 1. 2020. 

Sklep št. 3: Pripravi se naloga in odda na pristojno komisijo na URSZR. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 19:00 

 

  

        Zapisala:                    Predsednik komisije: 

 Dragica Lenarčič                     Rok Leskovec 


