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SPLOŠNA NAVODILA ZA PRIZNAVANJE SPECIALNOSTI 

Po Pravilih gasilske službe se specialnosti lahko priznavajo prostovoljnim gasilcem, ki so si s 
splošno izobrazbo ali drugimi oblikami izobraževanja pridobili znanja, ki ustrezajo učnim 
programom GZ Slovenije ali zaključili gasilsko šolo za poklic gasilec. 
 
Pogoji za priznanje posamezne specialnosti, ki jih morajo izpolnjevati člani, tudi poklicni 
gasilci, so opredeljeni v Pravilih gasilske službe prostovoljnih gasilcev ali v Vulkanu 
(usposabljanja>testiranje>osnovni pogoji). 
 
Prošnjo za priznanje specialnosti mora poslati oz. potrditi matična gasilska zveza. V njej 
morajo biti navedeni naslednji podatki: ID člana, ime, priimek, rojstni datum, naziv društva 
in specialnosti, katere naj se članu priznajo. K prijavi je potrebno priložiti fotokopijo spričevala 
oz. potrdila o opravljenemu tečaju. 
 
Če izvajalec tečaja ni GZ Slovenije ali ICZR Ig, je potrebno priložiti tudi učni program tečaja, iz 
katerega so razvidne vsebine in trajanje. 
 
Tečaj usposabljanja za varno delo z motorno žago se prizna le, če ga izvedejo izvajalci, ki jih 
potrdi Poveljstvo GZS (Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna, Zavod za gozdove Slovenije, 
GORMI, izobraževalne storitve, Milan Gornik s.p., Grm Novo mesto – center biotehnike in 
turizma, Varstvo pri delu Franc Stopajnik s.p. in VEPOZ d.o.o.). V trajanju minimalno 16 ur. 
 
Priznavanje specialnosti poklicnim gasilcem 
Na podlagi našega zaprosila gasilski šoli za ugotovitev skladnosti učnih programov se 
prostovoljnemu gasilcu po uspešno zaključenem šolanju za poklic gasilec lahko priznajo: 
 
Od leta 1995; 

- tečaj za strojnika, 
- tečaj za uporabnika dihalnega aparata, 
- tečaj za tehničnega reševalca, 
- tečaj za reševalca ob nesrečah z nevarnimi snovmi; 

Od leta 2002 še: 
- tečaj za usposabljanje gasilcev za gašenje notranjih požarov modul A, 
- tečaj za usposabljanje gasilcev za gašenje notranjih požarov modul B; 

Od leta 2004 še: 
- tečaj za usposabljanje gasilcev za gašenje požarov v naravi; 

Od leta 2005 še: 
- tečaj za bolničarja; 

 
Ob predložitvi potrdil tudi: 

- usposabljanje za delo s helikopterjem, 
- tečaj za usposabljanje gasilcev za delo z motorno žago. 
 

Pri tečajih, kjer so predvidena obnovitvena usposabljanja se lahko članu le-ta tudi priznajo, v 
kolikor že ima opravljen osnovni tečaj specialnosti. 
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