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Temeljni program usposabljanjamladih gasilcevje napisan na osnovi smiselno uporabljene 

Metodologije priprave izobraževalnih programov za zaščito reševanje in pomoč, predpisane 

od Uprave RS za zaščito in reševanje, Urada za izobraževanje in usposabljanje, ob 

upoštevanju veljavne zakonodaje (Zakon o gasilstvu, Pravila gasilske službe prostovoljnih 

gasilcev) ter Temeljnega programa usposabljanja prostovoljnih gasilcev. 

Temeljni program usposabljanja mladih gasilcev zajema: 

• Tečaj za PIONIRJA I 

• Tečaj za PIONIRJA II 

• Tečaj za MLADINCA I 

• Tečaj za MLADINCA II 

 

Skladno z metodologijo je vsak program sestavljen iz splošnega dela, v katerem so 

opredeljene splošne značilnosti posameznega programa, ter posebnega dela s predmetniki 

in katalogi znanja za vsak posamezen predmet. V katalogih znanja so poleg vsebin zapisani 

operativni cilji, in sicer v obliki informativnih ciljev, ki zajemajo vsebine znanja na različnih 

taksonomskih stopnjah, in formativnih ciljev, ki opredeljujejo spretnosti, veščine ter 

usposobljenost. 

Avtorji programa in katalogov 
Sestavljanje programa in katalogov je koordiniral Mladinski svet Gasilske zveze Slovenije v 

sestavi: 

• Renata Rupreht, 

• Lavra Slatenšek, 

• Anja Rupnik, 

• Valerija Mirt, 

• Nina Kotar. 

 

Skladnost programov s Temeljnim programom usposabljanja prostovoljnih gasilcev (Tečaj za 

gasilca pripravnika) so preverjali člani Komisije za izobraževanje in usposabljanje Gasilske 

zveze Slovenije: 

• Rok Leskovec, 

• dr. Janja Kramer Stanjko, 

• Rajko Jazbec, 

• Leonardo Markovič, 

• Neža Strmole, 

• Janez Koselj, 

• Boris Brinovšek. 

 



 

Vsebine so povzete po predmetih Tečaja za pripravnika (Temeljni program usposabljanja 

prostovoljnih gasilcev, 2016). 
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TEČAJ ZAPIONIRJA I 

A. SPLOŠNI DEL 

 

1. IME PROGRAMA 

Tečaj za pionirja I. 

2. UTEMELJITEV PROGRAMA 

Temeljni program usposabljanja mladih gasilcev je program za usposabljanje mladih v 

gasilski organizaciji v Sloveniji. Prirejen je za lažjo uporabo pri učenju mladih gasilcev. 

Vsebine sonatančno in celostno oblikovane, kar mentorjemomogoča lažjo pripravo na učno 

uro ali enoto, hkrati pa omogoča tudi učinkovitejši nadzor nad podano vsebino in celovito 

izvedbo tečaja. Izhodišče za pripravo so bile že predpisane učne vsebine in cilji za tečaj za 

gasilca pripravnika iz Temeljnega programa usposabljanja prostovoljnih gasilcev. Namen je 

dvig kakovosti pridobivanja znanja mladih gasilcev ter enotnost izvajanja tečajev, ki vodijo, v 

skladu s Pravili gasilske službe prostovoljnih gasilcev, v priznanje Tečaja za gasilca 

pripravnika.  

3. CILJNA SKUPINA 

Usposabljanja se udeležijo mladi gasilci, ki želijo prejeti osnovno znanje o organizaciji 

prostovoljnega gasilstva, preventivi ter obnašanju v gasilski organizaciji v Sloveniji. 

4. CILJ PROGRAMA 

Cilj programa je usposobiti mlade gasilce za izvajanje osnovnih preventivnih nalog v gasilski 

organizaciji. 

5. TRAJANJE PROGRAMA 

Usposabljanje traja minimalno 11ur, od tega7ur teoretičnih predavanj in 4ure praktičnih vaj. 

Ostalo je poljubno in po zmožnostih poslušateljev. Potreben čas za utrjevanje znanja presodi 

mentor. 

6. OBVEZNI NAČINI PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA 

Teoretično preverjanje znanja potekapisno ali ustno pri vodji mladine v gasilskem društvu, 

ob navzočnosti vodje ali člana mladinske komisije gasilske zveze. Znanje mladih gasilcev se 

ocenjuje z ocenami od 1 do 5, s poudarkom na opisnem ocenjevanju (nezadostno, zadostno, 

dobro, prav dobro, odlično). 
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Praktično preverjanje znanja se preverja sproti med praktičnimi vajami. Mentor inštruktor 

ocenjuje znanje in veščine opisno: uspešno, neuspešno. 

Mladi gasilec lahko največ enkrat opravlja popravni izpit, če pri preverjanju znanja ni bil 

ocenjen s pozitivno oceno. Če popravnega izpita ne opravi, lahko ponovno opravlja izpite na 

naslednjem razpisanem tečaju, v roku dveh let od obiskovanja prvega tečaja.  

7. POGOJI ZA VKLJUČITEV V PROGRAM 

K tečaju za pionirja I lahko pristopikandidat, ki je star najmanj 6 let. 

Mladi gasilec se lahko udeleži tečaja le po predhodnem pisnem dovoljenju staršev ali 

skrbnikov. 

8. POGOJI ZA NAPREDOVANJE V PROGRAMU 

Pogoj za uspešen zaključek tečaja je pozitivno opravljeno preverjanje znanja. 

9. POGOJI ZA USPEŠNO DOKONČANJE PROGRAMA 

Pogoj za uspešno dokončanje programa je vsaj 60% udeležba na teoretičnem delu, uspešno 

opravljen izpit iz teoretičnega dela ter 100% udeležba na praktičnem usposabljanju. 

10. KAJ UDELEŽENEC PRIDOBI S TEM PROGRAMOM 

Udeleženec po uspešno zaključenem programu pridobi osnovno znanje o gasilstvu v Sloveniji 

in osnovno preventivno znanje skladno s cilji programa. 

11. ORGANIZACIJA IZOBRAŽEVANJA 

Nosilec usposabljanja je Gasilska zveza Slovenije. Organizator usposabljanja jegasilsko 

društvo, ki mora pridobiti soglasje gasilske zveze. Soglasje temelji na pogojih, ki jih morajo 

izpolnjevati mentorji predavatelji/inštruktorji in tečajniki, ter na ustreznosti učnih sredstev, 

pripomočkov in prostorov. 

Usposabljanje je organizirano kot tečaj s teoretičnim predavanjem in praktičnimi vajami. 

Teoretično usposabljanje se izvaja v ustrezni učilnici, praktično pa na ustreznih površinah za 

izvajanje praktičnih vaj. Za izvajanje teoretičnega dela usposabljanja so obvezna 

avdiovizualna sredstva (računalnik, projektor). Za izvajanje praktičnega dela usposabljanja 

mora imeti organizator vso opremo in orodje, kot ga predpisuje učni program. 

Spodnje omejitve števila tečajnikov ni. Na tečaju pa ne sme biti udeleženih več kot 30 

tečajnikov. 

Tečaj se financira ali sofinancira skladno z veljavnim Zakonom o gasilstvu, finančnimi načrti 

gasilskih društev, gasilskih zvez in lokalnih skupnosti. 
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12. POSEBNOSTI IZVEDBE PROGRAMA 

Izvajalec mora oddati  potrebno dokumentacijo na GZS najkasneje v treh mesecih po 

zaključku tečaja.  

Dokumentacijo sestavljajo: seznam članov z ocenami, poročilo o izvajanju usposabljanja po 

dnevih in vsebini ter skupinska fotografija ob zaključku tečaja. Dokumentacija mora biti 

potrjena s strani izvajalca in gasilske zveze. 

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

IZVAJALCI PROGRAMA 

Učni program izvajajo mentorji mladine, ki imajo opravljen tečaj za mentorja mladine. 

Usposabljanje nadzoruje poveljnik gasilskega društva. Pri preverjanju znanja je prisoten 

vodja mladine v društvu in vodja ali član mladinske komisije gasilske zveze. 

14. VIDEZ LISTINE 

Listina, ki jo izda organizator usposabljanja, ima obliko potrdila. 

Udeleženec, ki je uspešno opravil usposabljanje, dobi diplomo o napredovanju. 

15. AVTORJI PROGRAMA IN KATALOGOV 

Avtorji programa in katalogov znanj so navedeni na začetku dokumenta. 

 

B. POSEBNI DEL 

16. PREDMETNIK 

 

Zap. 
št. 

Vsebine 
Število pedagoških ur 

Skupaj 
Teoretična 
predavanja 

Praktične 
vaje 

1. Organizacija gasilstva in pravne osnove 1 1 0 

2. 
Sistem varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami 

1 1 0 

3. Razvrščanje 3 1 2 

4. Prva pomoč 2 1 1 

5. Osebnost gasilca 1 1 0 

6. Požarna preventiva 2 1 1 

7. Vozila in oprema 1 1 0 

Skupaj: 11 7 4 

 

 

 

Predmet: ORGANIZACIJA GASILSTVA IN PRAVNE OSNOVE 
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Število ur: 
Skupaj Teoretična predavanja Praktične vaje 

1 1 0 

 Vsebina: 

Teoretična predavanja 

Definicija gasilstva 

Naloge gasilstva 

Organiziranost prostovoljnih gasilskih organizacij 

Gasilske oznake, čini in funkcije 

Zgodovina gasilstva 

 

 

Predmet: SISTEM VARSTVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI 

 
Število ur: 

Skupaj Teoretična predavanja Praktične vaje 

1 1 0 

 Vsebina:  

Teoretična predavanja 

Naravne in druge nesreče 

Sistem javnega alarmiranja 

Naravne in druge nesreče v območju lokalne skupnosti 

 

 

Predmet: RAZVRŠČANJE 

 
Število ur: 

Skupaj Teoretična predavanja Praktične vaje 

3 1 2 

 Vsebina:  

Teoretična predavanja 

Pravila gasilskega vedenja (gasilski bonton) 

Pozdravljanje 

Osnovni pojmi o razvrščanju 

• Razvrščanje 

• Enovrstna ureditev 

• Dvovrstvaureditev 

• Kolona po eden 

Ureditev 

• Razmik in odmik 

 

Praktične vaje 
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Pravila gasilskega vedenja 

Dvovrstna razvrstitev 

Enokolonska razvrstitev 

 
 

 

Predmet: PRVA POMOČ 

 
Število ur: 

Skupaj Teoretična predavanja Praktične vaje 

2 1 1 

 Vsebina:  

Teoretična predavanja 

Vloga in organiziranost prve pomoči in nujne medicinske pomoči 

• Pomen in naloge prve pomoči  

• Razlika med prvo in nujno medicinsko pomočjo  

Nudenje prve pomoči in nujne medicinske pomoči 

• Klic na 112 

• Pravilen pristop do ponesrečenca 

• Osnovne življenjske funkcije 

• Oprema za nudenje prve pomoči 

• Spoznavanje pomena zunanjega avtomatskega defibrilatorja (AED) 

• Tujki v dihalih 

• Rane 

• Opekline 
  

Praktične vaje 

Seznanitev in uporaba vsebine torbice za prvo pomoč 

Predstavitev uporabe zunanjega avtomatskega defibrilatorja (AED) 

Ugotavljanje stanja zavesti, dihanja 

Preverjanje, kje je poškodba, rana 

Oskrba manjšerane (namestitev obliža) 

 

 

Predmet: OSEBNOST GASILCA 

 
Število ur: 

Skupaj Teoretična predavanja Praktične vaje 

1 1 0 

 Vsebina:  

Teoretična predavanja 

Splošno o motivaciji 

• Motivi za prostovoljno delo gasilca 
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• Potrebe in vrednote gasilca in gasilske organizacije 

 

 

Predmet: POŽARNA PREVENTIVA 

 
Število ur: 

Skupaj Teoretična predavanja Praktične vaje 

2 1 1 

 Vsebina:  

Teoretična predavanja 

Osnove gorenja in gašenja 

Ukrepi varstva pred požarom v vašem domu 

• Varno delo za preprečitev požara (v kuhinji, v delavnici, pri popravilih) 
  

Praktične vaje 

Kaj storimo, ko doma zagori 

Kaj storimo, če opazimo požar pri sosedih 

 

 

Predmet: VOZILA IN OPREMA 

 
Število ur: 

Skupaj Teoretična predavanja Praktične vaje 

1 1 0 

 Vsebina:  

Teoretična predavanja 

Gasilska vozila in oprema 

Gasilsko orodje in oprema za gašenje 

Gasilniki 
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17. KATALOG ZNANJA 

Katalog znanja vsebuje vsebine, predmetno specifične kompetence in operativne cilje, ki so 

zapisani kot informativni in formativni cilji. 

Predmet: ORGANIZACIJA GASILSTVA IN PRAVNE OSNOVE 

 

Vsebina ali kompetenca 

Informativni cilji 

(vsebina, teorije, modeli, 

strokovni standardi) 

Formativni cilji 

(veščine, metode, postopki, 

koncepti, strategije) 

Tečajnik: Tečajnik: 

Definicija gasilstva • opiše, kaj je  gasilstvo;  

Naloge gasilstva • našteje naloge gasilstva;  

Organiziranost gasilskih 

organizacij 

• opiše organiziranost 

PGD; 

• ve, kdo je poveljnik in 

kdo je predsednik 

društva; 

Gasilske oznake, čini in funkcije • opiše čin pionirja; • prepozna čin pionirja. 

Zgodovina gasilstva • našteje osnovne 

zgodovinske mejnike 

gasilstva na Slovenskem 

in opiše zgodovino 

gasilstva v svojem 

gasilskem društvu. 

 

 

 

Predmet: SISTEM VARSTVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI 

 

Vsebina ali kompetenca 

Informativni cilji 

(vsebina, teorije, modeli, 

strokovni standardi) 

Formativni cilji 

(veščine, metode, postopki, 

koncepti, strategije) 

Tečajnik: Tečajnik: 

Naravne in druge nesreče • pozna naravne in druge 

nesreče ter jih nekaj 

našteje; 

 

Sistem javnega alarmiranja • našteje alarmne znake;  

Naravne in druge nesreče v 

območju lokalne skupnosti 

• našteje najpogostejše 

naravne in druge 

nesreče v območju svoje 

lokalne skupnosti. 

• raziskuje in analizira 

različne naravne in 

druge nesreče na 

območju lokalne 

skupnosti. 
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Predmet: RAZVRŠČANJE 

 

Vsebina ali kompetenca 

Informativni cilji 

(vsebina, teorije, modeli, 

strokovni standardi) 

Formativni cilji 

(veščine, metode, postopki, 

koncepti, strategije) 

Tečajnik: Tečajnik: 

Pravila gasilskega vedenja  • je urejen, uniformo nosi 

skladno spravili službe in 

drugimi pravilniki; 

• nadrejene in starejše 

spoštuje; 

• pomaga starejšim in 

nemočnim; 

• ne vzbuja pozornosti po 

nepotrebnem; 

• prosi za dovoljenje 

mentorja, nadrejenega; 

Pozdravljanje, sprejem povelja • našteje, koga 

pozdravlja; 

• opiše pozdrav z roko; 

• opiše pozdravljanje, ko 

pozdrav z roko ni 

mogoč; 

• nadrejene in starejše 

pozdravlja z roko in/ali 

brez roke; 

• uporablja gasilski pozdrav 

(»NA POMOČ«); 

• sprejme povelje 

(»RAZUMEM«, 

»POZDRAV«) in ga izvrši; 

Osnovni pojmi o razvrščanju 

Razvrščanje • opiše pojem 

razvrščanja; 

• se razvršča skladno s 

poveljem; 

Dvovrstna razvrstitev • pojasni, kaj je 

razvrščanje v 

dvovrstno ureditev; 

• razume in izvrši povelja 

(na povelje se razvrsti v 

dvovrstno razvrstitev s 

pravilnim razmikom in 

odmikom); 

Enovrstna razvrstitev • pojasni, kaj je 

razvrščanje v 

enovrstno ureditev; 

• razume in izvrši povelja 

(na povelje se razvrsti v 

enovrstno razvrstitev s 

pravilnim razmikom); 

Kolona po eden • pojasni, kaj je 

razvrščanje v kolono 

po eden; 

• razume in izvrši povelja 

(na povelje se razvrsti v 

kolono po eden s 

pravilnim razmikom). 
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Ureditev 

Razmik in odmik • opiše razvrščanje 

posameznika pri 

razmiku in odmiku. 

 

 

 

Predmet: PRVA POMOČ 

 

Vsebina ali kompetenca 

Informativni cilji 

(vsebina, teorije, modeli, 

strokovni standardi) 

Formativni cilji 

(veščine, metode, postopki, 

koncepti, strategije) 

Tečajnik: Tečajnik: 

Vloga in organiziranost prve pomoči in nujne medicinske pomoči 

Pomen in naloge prve pomoči • pojasni pomen in naloge 

nudenja prve pomoči; 

 

Razlika med prvo in nujno 

medicinsko pomočjo 

• pojasni razliko med prvo in 

nujno medicinsko pomočjo; 

 

Nudenje prve pomoči in nujne medicinske pomoči 

Klic na 112 • opiše klic na 112 ter našteje 
podatke, ki jih je potrebno 
posredovati dispečerju NMP 
ob nenadnem obolenju; 

 

Pravilen pristop na kraj 

intervencije s stališča nudenja 

prve pomoči 

• pozna nevarnosti zanj in za 

ponesrečenca na kraju 

nesreče; 

• varno pristopi k naglo 

obolelemu/ 

poškodovanemu; 

Osnovne življenjske funkcije • našteje in opiše osnovne 

življenjske funkcije; 

• ugotavlja stanje zavesti pri 

naglo obolelem in 

poškodovanem tako, da ga 

ogovori in rahlo strese; 

Oprema za nudenje prve 

pomoči 

• našteje opremo kompleta za 

prvo pomoč v osebnem 

vozilu; 

• ve, kje se doma, v osebnem 

vozilu in v gasilskem 

domunahaja oprema za 

nudenje pomoči; 

Spoznavanje pomena 

zunanjega avtomatskega 

defibrilatorja (AED) 

• opiše temeljne postopke 

oživljanja; 

• opišeAED; 

 

Tujki v dihalih • pozna ukrepe pri tujkih v 

dihalnih poteh; 

• prepozna lažjo in težjo 

zaporo dihalne poti; 

• pri lažji zapori dihalne poti 

spodbuja h kašljanju; 

Rane • opiše vrste ran; • izvede osnovne ukrepe za 
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oskrbo ran, namesti obliž; 

Opekline • opiše,kako pride do opeklin. • izvede pravilno oskrbo 

opeklin – hlajenje, pozna 

opeklinski obliž. 

 

 

Predmet: OSEBNOST GASILCA 

 

Vsebina ali kompetenca 

Informativni cilji 

(vsebina, teorije, modeli, 

strokovni standardi) 

Formativni cilji 

(veščine, metode, postopki, 

koncepti, strategije) 

Tečajnik: Tečajnik: 

Splošno o motivaciji 

Motivi za prostovoljno delo 

gasilca 

• navede razloge, zaradi 

katerih se je vključil 

med prostovoljne 

gasilce; 

 

Potrebe in vrednote gasilca in 

gasilske organizacije 

• našteje vrednote gasilca 

posameznika in gasilske 

organizacije. 

• se ravna skladno z 

vrednotami gasilske 

organizacije;  

• na svojem primeru 

predstavi potrebe 

gasilca posameznika in 

gasilske organizacije. 

 

 

Predmet: POŽARNA PREVENTIVA 

 

Vsebina ali kompetenca 

Informativni cilji 

(vsebina, teorije, modeli, 

strokovni standardi) 

Formativni cilji 

(veščine, metode, postopki, 

koncepti, strategije) 

Tečajnik: Tečajnik: 

Osnove gorenja in gašenja • opiše požar; 

• prepozna različne 

gorljive snovi; 

• našteje osnovna gasilna 

sredstva; 

• povezuje gorljivo snov s 

pravim gasilnim 

sredstvom; 

Ukrepi varstva pred požarom doma 

Prepoznavanje vnetljivih in 

nevarnih snovi 

• našteje, katere vnetljive 

in nevarne snovi se 

nahajajo v našem domu; 

• preveri, katere nevarne 

snovi imajo doma in kje 

se nahajajo; 
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• opiše, kako prepoznamo 

vnetljive in nevarne 

snovi; 

• opiše, kako jih moramo 

shranjevati; 

Če se zgodi požar • opiše, kako ukrepa, če 

se doma zgodi požar 

(opozori ostale, zapusti 

hišo, pokliče 112); 

• opiše ukrepanje, če 

zagori pri sosedu 

(opozori odrasle, pokliče 

112, nudi pomoč 

sosedovim otrokom). 

• ustrezno ukrepa ob 

požaru doma ali pri 

sosedu. 

 

 

Predmet: VOZILA IN OPREMA 

 

Vsebina ali kompetenca 

Informativni cilji 

(vsebina, teorije, modeli, 

strokovni standardi) 

Formativni cilji 

(veščine, metode, postopki, 

koncepti, strategije) 

Tečajnik: Tečajnik: 

Gasilska vozila in oprema • našteje gasilska vozila v 

svojem gasilskem 

društvu in pozna njihov 

osnovni namen; 

• prepozna gasilsko vozilo 

v svojem gasilskem 

društvu; 

Gasilsko orodje in oprema za 

gašenje 

• našteje in opiše 

osnovno gasilsko orodje 

in opremo za gašenje, ki 

jo imajo v svojem 

gasilskem društvu in jo 

uporabljajo na vajah; 

• prepozna posamezno 

gasilsko orodje in 

opremo ter ve, v katerih 

primerih se uporablja; 

Gasilniki • razlikuje gasilnike. • prepozna različne 

gasilnike. 
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TEČAJ ZA PIONIRJA II 

A. SPLOŠNI DEL 

 

1. IME PROGRAMA 

Tečaj za pionirja II. 

2. UTEMELJITEV PROGRAMA 

Temeljni program usposabljanja mladih gasilcev je program za usposabljanje mladih v 

gasilski organizaciji v Sloveniji. Prirejen je za lažjo uporabo pri učenju mladih gasilcev. 

Vsebine so natančno in celostno oblikovane, kar mentorjem omogoča lažjo pripravo na učno 

uro ali enoto, hkrati pa omogoča tudi učinkovitejši nadzor nad podano vsebino in celovito 

izvedbo tečaja. Izhodišče za pripravo so bile že predpisane učne vsebine in cilji za tečaj za 

gasilca pripravnika iz Temeljnega programa usposabljanja prostovoljnih gasilcev. Namen je 

dvig kakovosti pridobivanja znanja mladih gasilcev ter enotnost izvajanja tečajev, ki vodijo, v 

skladu s Pravili gasilske službe prostovoljnih gasilcev, v priznanje Tečaja za gasilca 

pripravnika. 

3. CILJNA SKUPINA 

Usposabljanja se udeležijo mladi gasilci, ki želijo prejeti osnovno znanje o preventivi in 

gasilski organizaciji v Sloveniji. 

4. CILJ PROGRAMA 

Cilj programa je usposobiti mlade gasilce za izvajanje osnovnih preventivnih nalog v gasilski 

organizaciji. 

5. TRAJANJE PROGRAMA 

Usposabljanje traja minimalno11 ur, od tega 8 ur teoretičnih predavanj in 3 ure praktičnih 

vaj. Ostalo je poljubno in po zmožnostih poslušateljev. Potreben čas za utrjevanje znanja 

presodi mentor. 

6. OBVEZNI NAČINI PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA 

Teoretično preverjanje znanja poteka pisno ali ustno pri vodji mladine v gasilskem društvu, 

ob navzočnosti vodje ali člana mladinske komisije gasilske zveze. Znanje mladih gasilcev se 

ocenjuje z ocenami od 1 do 5, s poudarkom na opisnem ocenjevanju (nezadostno, zadostno, 

dobro, prav dobro, odlično). 
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Praktično preverjanje znanja se preverja sproti med praktičnimi vajami. Mentor inštruktor 

ocenjuje znanje in veščine opisno: uspešno, neuspešno. 

Mladi gasilec lahko največ enkrat opravlja popravni izpit, če pri preverjanju znanja ni bil 

ocenjen s pozitivno oceno. Če popravnega izpita ne opravi, lahko ponovno opravlja izpite na 

naslednjem razpisanem tečaju, v roku dveh let od obiskovanja prvega tečaja.  

7. POGOJI ZA VKLJUČITEV V PROGRAM 

K tečaju za pionirja II lahko pristopi kandidat, ki je star najmanj 9 let in ima opravljen tečaj za 

pionirja I. 

Mladi gasilec se lahko udeleži tečaja le po predhodnem pisnem dovoljenju staršev ali 

skrbnikov. 

8. POGOJI ZA NAPREDOVANJE V PROGRAMU 

Pogoj za uspešen zaključek tečaja je pozitivno opravljeno preverjanje znanja. 

9. POGOJI ZA USPEŠNO DOKONČANJE PROGRAMA 

Pogoj za uspešno dokončanje programa je vsaj 60 % udeležba na teoretičnem delu, uspešno 

opravljen izpit iz teoretičnega dela ter 100 % udeležba na praktičnem usposabljanju. 

10. KAJ UDELEŽENEC PRIDOBI S TEM PROGRAMOM 

Udeleženec po uspešno zaključenem programu pridobi osnovno znanje o gasilstvu v Sloveniji 

in osnovno preventivno znanje skladno s cilji programa. Po uspešno zaključenem programu 

pridobi čin pionir. 

11. ORGANIZACIJA IZOBRAŽEVANJA 

Nosilec usposabljanja je Gasilska zveza Slovenije. Organizator usposabljanja je gasilsko 

društvo, ki mora pridobiti soglasje gasilske zveze. Soglasje temelji na pogojih, ki jih morajo 

izpolnjevati mentorji – predavatelji/inštruktorji, ter na ustreznosti učnih sredstev, 

pripomočkov in prostorov. 

Usposabljanje je organizirano kot tečaj s teoretičnim predavanjem in praktičnimi vajami. 

Teoretično usposabljanje se izvaja v ustrezni učilnici, praktično pa na ustreznih površinah za 

izvajanje praktičnih vaj. Za izvajanje teoretičnega dela usposabljanja so obvezna 

avdiovizualna sredstva (računalnik, projektor). Za izvajanje praktičnega dela usposabljanja 

mora imeti organizator vso opremo in orodje, kot ga predpisuje učni program. 

Spodnje omejitve števila tečajnikov ni. Na tečaju pa ne sme biti udeleženih več kot 30 

tečajnikov. 

Tečaj se financira ali sofinancira skladno z veljavnim Zakonom o gasilstvu, finančnimi načrti 

gasilskih društev, gasilskih zvez in lokalnih skupnosti. 
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12. POSEBNOSTI IZVEDBE PROGRAMA 

Izvajalec mora oddati  potrebno dokumentacijo na GZS najkasneje v treh mesecih po 

zaključku tečaja.  

Dokumentacijo sestavljajo: seznam članov z ocenami, poročilo o izvajanju usposabljanja po 

dnevih in vsebini ter skupinska fotografija ob zaključku tečaja.Dokumentacija mora biti 

potrjena s strani izvajalca in gasilske zveze. 

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

IZVAJALCI PROGRAMA 

Učni program izvajajo mentorji mladine, ki imajo opravljen tečaj za mentorja mladine. 

Usposabljanje nadzoruje poveljnik gasilskega društva. Pri preverjanju znanja je prisoten 

vodja mladine v društvu in vodja ali član mladinske komisije gasilske zveze. 

14. VIDEZ LISTINE 

Listina, ki jo izda organizator usposabljanja, ima obliko potrdila. Na njej je naveden čin. 

Udeleženec, ki je uspešno opravil usposabljanje, dobi diplomo o napredovanju ter čin pionir. 

15. AVTORJI PROGRAMA IN KATALOGOV 

Avtorji programa in katalogov znanj so navedeni na začetku dokumenta.  

 

B. POSEBNI DEL 

16. PREDMETNIK 

 

Zap. 
št. 

Vsebine 
Število pedagoških ur 

Skupaj 
Teoretična 
predavanja 

Praktične 
vaje 

1. Organizacija gasilstva in pravne osnove 1 1 0 

2. 
Sistem varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami 

1 1 0 

3. Razvrščanje 2 1 1 

4. Prva pomoč 2 1 1 

5. Osebnost gasilca 1 1 0 

6. Požarna preventiva 2 1 1 

7. Vozila in oprema 2 2 0 

Skupaj: 11 8 3 

 

 

Predmet: ORGANIZACIJA GASILSTVA IN PRAVNE OSNOVE 

 Število ur: Skupaj Teoretična predavanja Praktične vaje 
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1 1 0 

 Vsebina:  

Teoretična predavanja 

Naloge gasilstva 

Organiziranost gasilskih organizacij 

Gasilske oznake, čini in funkcije 

Pravilniki v gasilstvu 

Zgodovina gasilstva 

 

 

Predmet: SISTEM VARSTVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI 

 
Število ur: 

Skupaj Teoretična predavanja Praktične vaje 

1 1 0 

 Vsebina:  

Teoretična predavanja 

Umeščenost gasilstva v sistemu zaščite in reševanja (ZiR) 

Naravne in druge nesreče 

Sistem javnega alarmiranja 

Naravne in druge nesreče v območju lokalne skupnosti 

Regijski center za obveščanje 

 

 

Predmet: RAZVRŠČANJE 

 
Število ur: 

Skupaj Teoretična predavanja Praktične vaje 

2 1 1 

 Vsebina:  

Teoretična predavanja 

Osnovni pojmi o razvrščanju 

• Razvrščanje 

• Vrsta 

• Dvovrstna ureditev 

• Kolona po eden 

• Kolona po dva 

Ureditev 

• Razmik in odmik 

• Mesto izdajanja povelja 

• Poročanje 
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Praktične vaje 

Dvovrstna razvrstitev 

Enokolonska razvrstitev 

Dvokolonska razvrstitev 

 

 

Predmet: PRVA POMOČ 

 
Število ur: 

Skupaj Teoretična predavanja Praktične vaje 

2 1 1 

 Vsebina:  

Teoretična predavanja 

Vloga in organiziranost prve pomoči in nujne medicinske pomoči 

• Organizacija nujne medicinske pomoči v Sloveniji  

Nudenje prve pomoči in nujne medicinske pomoči 

• Klic na 112 

• Pravilen pristop na kraj intervencije z gledišča nudenja prve pomoči 

• Pet neposrednih nevarnosti za življenje 

• Osnovne življenjske funkcije 

• Oprema za nudenje prve pomoči 

• Temeljni postopki oživljanja z uporabo zunanjega avtomatskega defibrilatorja (AED) 

• Tujki v dihalih 

• Nezavest 

• Rane 

• Opekline 
  

Praktične vaje 

Temeljni postopki oživljanja z uporabo zunanjega avtomatskega defibrilatorja (AED) 

Oskrba ran (kompresijska obveza, imobilizacija) 

Pravilna namestitev poškodovanca 

 

 

Predmet: OSEBNOST GASILCA 

 
Število ur: 

Skupaj Teoretična predavanja Praktične vaje 

1 1 0 

 Vsebina:  

Teoretična predavanja 

Komunikacija v medijih 

Splošno o motivaciji 
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• Motivi za prostovoljno delo gasilca 

 

 

Predmet: POŽARNA PREVENTIVA 

 
Število ur: 

Skupaj Teoretična predavanja Praktične vaje 

2 1 1 

 Vsebina:  

Teoretična predavanja 

Organizacijski ukrepi varstva pred požarom 

• Načrt evakuacije 

Ukrepi varstva pred požarom v vašem domu 

• Prepoznavanje vnetljivih in nevarnih snovi 

• Shranjevanje vnetljivih in nevarnih snovi 

• Električne in druge naprave, ki lahko povzročijo požar, ogrozijo življenje 

Osnove gorenja in gašenja 
  

Praktične vaje 

Gašenje začetnih požarov 

 

 

Predmet: VOZILA IN OPREMA 

 
Število ur: 

Skupaj Teoretična predavanja Praktične vaje 

2 2 0 

 Vsebina:  

Teoretična predavanja 

Gasilska vozila in oprema 

Gasilsko orodje in oprema za gašenje 
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17. KATALOG ZNANJA 

Katalog znanja vsebuje vsebine, predmetno specifične kompetence in operativne cilje, ki so 

zapisani kot informativni in formativni cilji. 

Predmet: ORGANIZACIJA GASILSTVA IN PRAVNE OSNOVE 

 

Vsebina ali kompetenca 

Informativni cilji 

(vsebina, teorije, modeli, 

strokovni standardi) 

Formativni cilji 

(veščine, metode, postopki, 

koncepti, strategije) 

Tečajnik: Tečajnik: 

Naloge gasilstva • našteje naloge gasilstva;  

Organiziranost gasilskih 

organizacij 

• opiše organiziranost 

PGD, GZ; 

• ve, kdo sta poveljnik in 

predsednik PGD in GZ; 

Gasilske oznake, čini in funkcije • našteje čine in 

specialnosti, ki jih 

pozna; 

• prepoznapionirskičin;pr

epozna oznake 

specialnosti PGD in ve, 

kdo jih ima; 

Pravilniki v gasilstvu • našteje temeljne 

pravilnike v gasilstvu; 

• opiše različne vrste 

gasilskih oblačil; 

• delovno obleko in čin 

pionirja nosi skladno s 

pravilniki. 

Zgodovina gasilstva • našteje osnovne 

zgodovinske mejnike 

gasilstva na Slovenskem 

in opiše zgodovino 

gasilstva v svojem 

društvu. 

 

 

 

Predmet: SISTEM VARSTVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI 

 

Vsebina ali kompetenca 

Informativni cilji 

(vsebina, teorije, modeli, 

strokovni standardi) 

Formativni cilji 

(veščine, metode, postopki, 

koncepti, strategije) 

Tečajnik: Tečajnik: 

Umeščenost gasilstva v 

sistemu zaščite in reševanja 

(ZiR) 

• opiše delovanje ZiR;  

Naravne in druge nesreče • našteje in opiše vrste 

nesreč;  

• našteje vzroke za 

• prepozna razliko med 

naravnimi in drugimi 

nesrečami; 
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nastanek naravnih in 

drugih nesreč; 

 

Sistem javnega alarmiranja • našteje alarmne znake; • prepozna različne 

alarmne znake; 

Naravne in druge nesreče v 

območju lokalne skupnosti 

• opišenajpogostejše 

naravne in druge 

nesreče v Sloveniji in v 

območju svoje lokalne 

skupnosti; 

• našteje in opiše primere 

nesreč v Sloveniji in na 

območju lokalne 

skupnost; 

Regijski center za obveščanje • opiše vlogo in pomen 

RECO. 

• Ve, kje v bližini je RECO. 

 

  

Predmet: RAZVRŠČANJE 

 

Vsebina ali kompetenca 

Informativni cilji 

(vsebina, teorije, modeli, 

strokovni standardi) 

Formativni cilji 

(veščine, metode, postopki, 

koncepti, strategije) 

Tečajnik: Tečajnik: 

Osnovni pojmi o razvrščanju 

Razvrščanje • opiše pojem razvrščanja 

in pojasni njegov 

pomen; 

 

Vrsta • pojasni, kaj je 

razvrščanje v vrsto; 

 

Dvovrstna ureditev • pojasni, kaj je 

razvrščanje v dvovrstno 

ureditev, ter našteje 

povelja; 

 

 

 

• razume in izvrši povelja; 

Kolona po eden • pojasni, kaj je 

razvrščanje v kolono po 

eden; 

Kolona po dva • pojasni, kaj je 

razvrščanje v kolono po 

dva; 

Ureditev 

Razmik in odmik • opiše razvrščanje 

posameznika pri 

razmiku in odmiku; 

• razume in izvrši povelja; 

Mesto izdajanja povelja • opiše mesto povelja pri • se pravilno postavi 
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zborni ureditvi; glede na mesto 

poveljujočega; 

Poročanje • pojasni svojo vlogo pri 

poročanju 

nadrejenemu; 

• pravilno poroča 

nadrejenemu. 

 

 

Predmet: PRVA POMOČ 

 

Vsebina ali kompetenca 

Informativni cilji 

(vsebina, teorije, modeli, 

strokovni standardi) 

Formativni cilji 

(veščine, metode, postopki, 

koncepti, strategije) 

Tečajnik: Tečajnik: 

Vloga in organiziranost prve pomoči in nujne medicinske pomoči 

Organizacija nujne medicinske 

pomoči v Sloveniji 

• pojasni organizacijo nujne 

medicinske pomoči v 

Sloveniji; 

• opiše organizacijo nujne 

medicinske pomoči na 

področju, kjer deluje 

njegova gasilska zveza in 

PGD; 

 

Nudenje prve pomoči in nujne medicinske pomoči 

Klic na 112 • opiše pomen in vlogo 
številke 112, 

• opiše klic na 112 ter našteje 
podatke, ki jih je potrebno 
posredovati dispečerju NMP 
ob nenadnem obolenju; 

 

Pravilen pristop na kraj 

intervencije s stališča nudenja 

prve pomoči 

• našteje nevarnosti ob 

prihodu na kraj intervencije; 

• pravilno pristopi k naglo 

obolelemu/poškodovanemu 

na terenu; 

Pet neposrednih nevarnosti za 

življenje 

• našteje pet neposrednih 

nevarnosti za življenje; 

• prepozna pet neposrednih 

nevarnosti za življenje in 

primerno ukrepa; 

Osnovne življenjske funkcije • našteje osnovne življenjske 

funkcije; 

• ugotavlja stanje zavesti pri 

naglo obolelem in 

poškodovanem; 

Oprema za nudenje prve 

pomoči 

• našteje in opiše opremo za 

prvo pomoč v gasilski enoti; 

• ve, kje se nahaja oprema za 

nudenje pomoči, in jo 

uporabi; 
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Temeljni postopki oživljanja z 

uporabo zunanjega 

avtomatskega defibrilatorja 

(AED) 

• opiše temeljne postopke 

oživljanja; 

• pojasni namen AED; 

• ve, kako se uporablja AED; 

• ve, kje v bližini šole, doma in 

gasilskega doma se nahaja 

AED; 

Tujki v dihalih • opiše ukrepe pri tujkih v 

dihalnih poteh; 

• prepozna lažjo in težjo 

zaporo dihalne poti; 

• izvaja ukrepe sprostitve 

dihalne poti pri tujkih v 

dihalih; 

Nezavest • opiše razloge za nezavest; • namesti nezavestno osebo v 

pravilen položaj; 

Rane • opiše vrste ran in razloge za 

nastanek; 

• opiše posledice nastanka 

ran; 

• izvede osnovne ukrepe za 

zaustavljanje krvavitev; 

• izvede osnovne ukrepe za 

oskrbo ran, namesti obliž, 

rano sterilno povije; 

Opekline • opiše osnovne vrste opeklin.  

 

• izvede pravilno oskrbo 

opeklin glede na vrsto v 

predbolnišničnem okolju. 

 

 

Predmet: OSEBNOST GASILCA 

 

Vsebina ali kompetenca 

Informativni cilji 

(vsebina, teorije, modeli, 

strokovni standardi) 

Formativni cilji 

(veščine, metode, postopki, 

koncepti, strategije) 

Tečajnik: Tečajnik: 

Komunikacija v medijih • pojasni prvine 

komunikacije z mediji; 

• ve, kateri mediji 

obstajajo, kdo jih 

uporablja ter zakaj se jih 

uporablja;  

• primerno uporablja 

družbena omrežja; 

Splošno o motivaciji 

Motivi za prostovoljno delo 

gasilca 

• navede razloge, zaradi 

katerih se je vključil v 

prostovoljno 

organizacijo. 

 

 

 



Tečaj za PIONIRJA II 

 

26 

Predmet: POŽARNA PREVENTIVA 

 

Vsebina ali kompetenca 

Informativni cilji 

(vsebina, teorije, modeli, 

strokovni standardi) 

Formativni cilji 

(veščine, metode, postopki, 

koncepti, strategije) 

Tečajnik: Tečajnik: 

Organizacijski ukrepi varstva pred požarom 

Prepoznavanje vnetljivih in 

nevarnih snovi 

• našteje, katere vnetljive 

in nevarne snovi se 

nahajajo v našem domu; 

• opiše, kako vnetljive in 

nevarne snovi 

prepoznamo; 

• opiše, kako jih moramo 

shranjevati; 

• preveri, katere nevarne 

snovi imajo doma in kje 

se nahajajo; 

Shranjevanje vnetljivih in 

nevarnih snovi 

• opiše, kako se shranjuje 

vnetljive snovi; 

• opiše, kako se shranjuje 

nevarne snovi; 

• doma preveri, ali so 

vnetljive in nevarne 

snovi primerno 

shranjene, in na 

nepravilnosti opozori 

skrbnike; 

Električne in druge naprave, ki 

lahko povzročijo požar, 

ogrozijo življenje 

• opiše nevarnosti 

električnih naprav 

(pregrevanje, električni 

udar); 

• doma preveri, ali so 

električne naprave v 

brezhibnem stanju 

(nepoškodovana ohišja, 

brezhibni priključni 

kabli); 

Načrt evakuacije • pojasni vsebino in 

namen načrta 

evakuacije; 

• se ravna po načrtu 

evakuacije; 

Osnove gorenja in gašenja • našteje požarne 

razrede; 

• opiše požarni trikotnik. 

• pogasi začetni požar. 

 

 

Predmet: VOZILA IN OPREMA 

 

Vsebina ali kompetenca 

Informativni cilji 

(vsebina, teorije, modeli, 

strokovni standardi) 

Formativni cilji 

(veščine, metode, postopki, 

koncepti, strategije) 

Tečajnik: Tečajnik: 
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Gasilska vozila in oprema • našteje gasilska vozila in 

opiše njihov osnovni 

namen; 

• prepozna posamezno 

gasilsko vozilo na 

terenu; 

Gasilsko orodje in oprema za 

gašenje 

• našteje in opiše gasilsko 

orodje in opremo za 

gašenje (cevi, armature, 

pribori). 

• prepozna, v kakšen 

namen se uporablja 

posamezno orodje. 
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TEČAJ ZA MLADINCA I 

A. SPLOŠNI DEL 

 

1. IME PROGRAMA 

Tečaj za mladinca I. 

2. UTEMELJITEV PROGRAMA 

Temeljni program usposabljanja mladih gasilcev je program za usposabljanje mladih v 

gasilski organizaciji v Sloveniji. Prirejen je za lažjo uporabo pri učenju mladih gasilcev. 

Vsebine so natančno in celostno oblikovane, kar mentorjem omogoča lažjo pripravo na učno 

uro ali enoto, hkrati pa omogoča tudi učinkovitejši nadzor nad podano vsebino in celovito 

izvedbo tečaja. Izhodišče za pripravo so bile že predpisane učne vsebine in cilji za tečaj za 

gasilca pripravnika iz Temeljnega programa usposabljanja prostovoljnih gasilcev. Namen je 

dvig kakovosti pridobivanja znanja mladih gasilcev ter enotnost izvajanja tečajev, ki vodijo, v 

skladu s Pravili gasilske službe prostovoljnih gasilcev, v priznanje Tečaja za gasilca 

pripravnika. 

3. CILJNA SKUPINA 

Usposabljanja se udeležijo mladi gasilci, ki želijo prejeti osnovno znanje o preventivi in 

gasilski organizaciji v Sloveniji. 

4. CILJ PROGRAMA 

Cilj programa je usposobiti mlade gasilce za izvajanje osnovnih preventivnih nalog v gasilski 

organizaciji. 

5. TRAJANJE PROGRAMA 

Usposabljanje traja minimalno14 ur, od tega 9 ur teoretičnih predavanj in 5 ur praktičnih vaj. 

Ostalo je poljubno in po zmožnostih poslušateljev. Potreben čas za utrjevanje znanja presodi 

mentor. 

6. OBVEZNI NAČINI PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA 

Teoretično preverjanje znanja poteka pisno ali ustno pri vodji mladine v gasilskem društvu, 

ob navzočnosti vodje ali člana mladinske komisije gasilske zveze. Znanje mladih gasilcev se 

ocenjuje z ocenami od 1 do 5, s poudarkom na opisnem ocenjevanju (nezadostno, zadostno, 

dobro, prav dobro, odlično). 
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Praktično preverjanje znanja se preverja sproti med praktičnimi vajami. Mentor inštruktor 

ocenjuje znanje in veščine opisno: uspešno, neuspešno. 

Mladi gasilec lahko največ enkrat opravlja popravni izpit, če pri preverjanju znanja ni bil 

ocenjen s pozitivno oceno. Če popravnega izpita ne opravi, lahko ponovno opravlja izpite na 

naslednjem razpisanem tečaju, v roku dveh let od obiskovanja prvega tečaja.  

7. POGOJI ZA VKLJUČITEV V PROGRAM 

K tečaju za mladinca I lahko pristopi kandidat, ki je star najmanj 12 let in ima čin pionir. 

Mladi gasilec se lahko udeleži tečaja le po predhodnem pisnem dovoljenju staršev ali 

skrbnikov. 

8. POGOJI ZA NAPREDOVANJE V PROGRAMU 

Pogoj za uspešen zaključek tečaja je pozitivno opravljeno preverjanje znanja. 

9. POGOJI ZA USPEŠNO DOKONČANJE PROGRAMA 

Pogoj za uspešno dokončanje programa je vsaj 60 % udeležba na teoretičnem delu, uspešno 

opravljen izpit iz teoretičnega dela ter 100 % udeležba na praktičnem usposabljanju. 

10. KAJ UDELEŽENEC PRIDOBI S TEM PROGRAMOM 

Udeleženec po uspešno zaključenem programu pridobi osnovno znanje o gasilstvu v Sloveniji 

in osnovno preventivno znanje skladno s cilji programa. 

11. ORGANIZACIJA IZOBRAŽEVANJA 

Nosilec usposabljanja je Gasilska zveza Slovenije. Organizator usposabljanja je gasilsko 

društvo, ki mora pridobiti soglasje gasilske zveze. Soglasje temelji na pogojih, ki jih morajo 

izpolnjevati mentorji – predavatelji/inštruktorji, ter na ustreznosti učnih sredstev, 

pripomočkov in prostorov. 

Usposabljanje je organizirano kot tečaj s teoretičnim predavanjem in praktičnimi vajami. 

Teoretično usposabljanje se izvaja v ustrezni učilnici, praktično pa na ustreznih površinah za 

izvajanje praktičnih vaj. Za izvajanje teoretičnega dela usposabljanja so obvezna 

avdiovizualna sredstva (računalnik, projektor). Za izvajanje praktičnega dela usposabljanja 

mora imeti organizator vso opremo in orodje, kot ga predpisuje učni program. 

Spodnje omejitve števila tečajnikov ni. Na tečaju pa ne sme biti udeleženih več kot 30 

tečajnikov. 

Tečaj se financira ali sofinancira skladno z veljavnim Zakonom o gasilstvu, finančnimi načrti 

gasilskih društev, gasilskih zvez in lokalnih skupnosti. 
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12. POSEBNOSTI IZVEDBE PROGRAMA 

Izvajalec mora oddati  potrebno dokumentacijo na GZS najkasneje v treh mesecih po 

zaključku tečaja.  

Dokumentacijo sestavljajo: seznam članov z ocenami, poročilo o izvajanju usposabljanja po 

dnevih in vsebini ter skupinska fotografija ob zaključku tečaja. Dokumentacija mora biti 

potrjena s strani izvajalca in gasilske zveze. 

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

IZVAJALCI PROGRAMA 

Učni program izvajajo mentorji mladine, ki imajo opravljen tečaj za mentorja mladine. 

Usposabljanje nadzoruje poveljnik gasilskega društva. Pri preverjanju znanja je prisoten 

vodja mladine v društvu in vodja ali član mladinske komisije gasilske zveze. 

14. VIDEZ LISTINE 

Listina, ki jo izda organizator usposabljanja, ima obliko potrdila. 

Udeleženec, ki je uspešno opravil usposabljanje, dobi diplomo o napredovanju. 

15. AVTORJI PROGRAMA IN KATALOGOV 

Avtorji programa in katalogov znanj so navedeni na začetku dokumenta.  

 

B. POSEBNI DEL 

16. PREDMETNIK 

 

Zap. 
št. 

Vsebine 
Število pedagoških ur 

Skupaj 
Teoretična 
predavanja 

Praktične 
vaje 

1. Organizacija gasilstva in pravne osnove 2 2 0 

2. 
Sistem varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami 

1 1 0 

3. Razvrščanje 1 0 1 

4. Prva pomoč 4 1 3 

5. Osebnost gasilca 1 1 0 

6. Požarna preventiva 2 2 0 

7. Informatika 1 1 0 

8. Vozila in oprema 2 1 1 

Skupaj: 14 9 5 

 

 

Predmet: ORGANIZACIJA GASILSTVA IN PRAVNE OSNOVE 
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Število ur: 
Skupaj Teoretična predavanja Praktične vaje 

2 2 0 

 Vsebina:  

Teoretična predavanja 

Zakonodaja in zakoni v gasilstvu 

• Statut društva 

Organiziranost gasilskih organizacij 

Gasilske oznake, čini in funkcije 

Naloge lokalnih skupnosti 

Pravilniki v gasilstvu 

Zgodovina gasilstva 

 

 

Predmet: SISTEM VARSTVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI 

 
Število ur: 

Skupaj Teoretična predavanja Praktične vaje 

1 1 0 

 Vsebina:  

Teoretična predavanja 

Umeščenost gasilstva v sistemu zaščite in reševanja (ZiR) 

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami 

Naravne in druge nesreče 

Sistem javnega alarmiranja 

 

 

Predmet: RAZVRŠČANJE 

 
Število ur: 

Skupaj Teoretična predavanja Praktične vaje 

1 0 1 

 Vsebina:  

Teoretična predavanja 

Osnovni pojmi o razvrščanju 

• Razvrščanje 

• Vrsta 

• Dvovrstna ureditev 

• Kolona po eden 

• Kolona po dva 

• Kolona po štiri (tri) 

Ureditev 

• Red 
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• Razmik in odmik 

• Povelja 

• Povrat 

• Mesto izdajanja povelja 

• Poročanje 
  

Praktične vaje 

Vaje za posameznika 

• Drža »mirno« 

• Drža »na mestu odmor« 

• Drža »prosto« 

• Premikanje 

• Obračanje 

• Mesto izdajanja povelja 

• Pozdravljanje, poročanje 

Vaje z enoto 

• Osnovna zborna ureditev (dvovrstna) 

• Ravnanje enote 

• Obračanje enote na mestu 

• Pozdravljanje enote 

• Premikanje enote 

• Zavijanje enote 

• Ustavljanje enote 

 

 

Predmet: PRVA POMOČ 

 
Število ur: 

Skupaj Teoretična predavanja Praktične vaje 

4 1 3 

 Vsebina:  

Teoretična predavanja 

Nudenje prve pomoči in nujne medicinske pomoči 

• Pravilen pristop na kraj intervencije z gledišča nudenja prve pomoči 

• Pet neposrednih nevarnosti za življenje 

• Osnovne življenjske funkcije 

• Osnovni položaji ter pravilen prenos naglo obolelih/poškodovanih 

• Oprema za nudenje prve pomoči 

• Temeljni postopki oživljanja z uporabo zunanjega avtomatskega defibrilatorja (AED) 

• Tujki v dihalih 

• Nezavest 
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• Rane 

• Zlomi, zvini in izpahi 

• Poškodbe hrbtenice 

• Opekline 
  

Praktične vaje 

Temeljni postopki oživljanja z uporabo zunanjega avtomatskega defibrilatorja 

Pravilni položaji ter pravilen prenos naglo obolelih/poškodovanih 

Zaustavljanje krvavitev (pritisk področne arterije ob kost, kompresijska preveza, neposreden 

pritisk na poškodovano žilo, Esmarchova preveza) 

 

 

Predmet: OSEBNOST GASILCA 

 
Število ur: 

Skupaj Teoretična predavanja Praktične vaje 

1 1 0 

 Vsebina:  

Teoretična predavanja 

Komunikacija v medijih 

Splošno o motivaciji 

• Motivi za prostovoljno delo gasilca 

• Potrebe in vrednote gasilca in gasilske organizacije 

Obvladovanje stresa 

• Stresorji pri gasilskem delu 

 

 

Predmet: POŽARNA PREVENTIVA 

 
Število ur: 

Skupaj Teoretična predavanja Praktične vaje 

2 2 0 

 Vsebina:  

Teoretična predavanja 

Organizacijski ukrepi varstva pred požarom 

• Požarni red 

• Požarni načrt 

• Požarna straža 

• Osnove gorenja in gašenja 

 

 

Predmet: INFORMATIKA 
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Število ur: 
Skupaj Teoretična predavanja Praktične vaje 

1 1 0 

 Vsebina:  

Teoretična predavanja 

Zakonodaja 

• Zakon o varstvu osebnih podatkov 

• Pravilnik o vodenju evidenc in varovanju osebnih podatkov Gasilske zveze Slovenije 

Ravnanje z osebnimi in občutljivimi podatki 

• Informacijska varnost 

• Osnove pisarniškega poslovanja 

 

 

Predmet: VOZILA IN OPREMA 

 
Število ur: 

Skupaj Teoretična predavanja Praktične vaje 

2 1 1 

 Vsebina:  

Teoretična predavanja 

Gasilska vozila in oprema 

Gasilsko orodje in oprema za gašenje 

Gasilniki 
  

Praktične vaje 

Gašenje začetnih požarov 
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17. KATALOG ZNANJA 

Katalog znanja vsebuje vsebine, predmetno specifične kompetence in operativne cilje, ki so 

zapisani kot informativni in formativni cilji. 

Predmet: ORGANIZACIJA GASILSTVA IN PRAVNE OSNOVE 

 

Vsebina ali kompetenca 

Informativni cilji 

(vsebina, teorije, modeli, 

strokovni standardi) 

Formativni cilji 

(veščine, metode, postopki, 

koncepti, strategije) 

Tečajnik: Tečajnik: 

Statut društva • opiše namen in glavno 

vsebino statuta; 

• opiše in pojasni člene: 

organi društva, pravice 

in dolžnosti člana; 

• upošteva člene statuta 

in ve, kje ga najde; 

Organiziranost gasilskih 

organizacij 

• opiše organiziranost 

PGD, GZ, regije in GZS; 

• ve, kdo sta poveljnik in 

predsednik GZS; 

Gasilske oznake, čini in funkcije • našteje vse čine, oznake 

specialnosti in 

funkcijske oznake; 

• prepozna vse čine, 

razlikuje med različnimi 

funkcijami po nivojih ter 

prepozna oznake 

specialnosti; 

Naloge lokalnih skupnosti • našteje naloge lokalne 

skupnosti; 

 

Pravilniki v gasilstvu • našteje nekaj 

pomembnih pravilnikov; 

• delovno obleko in čin 

pionirja nosi skladno s 

pravilniki. 

Zgodovina gasilstva • našteje osnovne 

zgodovinske mejnike 

gasilstva na Slovenskem 

in opiše zgodovino 

gasilstva v svojem 

društvu in svoji gasilski 

zvezi. 

 

 

 

Predmet: SISTEM VARSTVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI 

 

Vsebina ali kompetenca 

Informativni cilji 

(vsebina, teorije, modeli, 

strokovni standardi) 

Formativni cilji 

(veščine, metode, postopki, 

koncepti, strategije) 
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Tečajnik: Tečajnik: 

Umeščenost gasilstva v 

sistemu zaščite in reševanja 

(ZiR) 

• navede in ovrednoti 

temeljne dele sistema 

varstva pred naravnimi 

in drugimi nesrečami; 

• ovrednoti pomen 

gasilske organizacije v 

ZiR; 

• opiše delovanje ZiR; 

• opiše poklicno in 

prostovoljno delo 

gasilcev; 

 

Zakon o varstvu pred 

naravnimi in drugimi 

nesrečami 

• opiše namen zakona;  

Naravne in druge nesreče • našteje vrste nesreč; 

• opiše ogroženost zaradi 

naravnih in drugih 

nesreč; 

• predstavi ravnanje ob 

tistih naravnih 

nesrečah, ki so v 

konkretnem lokalnem 

okolju najznačilnejše in 

najpogostejše; 

• zna ukrepati ob požaru, 

potresu, poplavah; 

• zna uporabiti (priročno) 

zaščitno in reševalno 

opremo; 

Sistem javnega alarmiranja • našteje in razlikuje med 

alarmnimi znaki. 

• prepozna splošne 

alarmne znake. 

 

  

Predmet: RAZVRŠČANJE 

 

Vsebina ali kompetenca 

Informativni cilji 

(vsebina, teorije, modeli, 

strokovni standardi) 

Formativni cilji 

(veščine, metode, postopki, 

koncepti, strategije) 

Tečajnik: Tečajnik: 

Osnovni pojmi o razvrščanju 

Razvrščanje • opiše pojem razvrščanja 

in pojasni njegov 

pomen; 
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Vrsta • pojasni, kaj je 

razvrščanje v vrsto, ter 

našteje povelja; 

• razume in izvrši povelja; 

Dvovrstna ureditev • pojasni, kaj je 

razvrščanje v dvovrstno 

ureditev, ter našteje 

povelja; 

Kolona po eden • pojasni, kaj je 

razvrščanje v kolono po 

eden; 

Kolona po dva • pojasni, kaj je 

razvrščanje v kolono po 

dva; 

Kolona po štiri (tri) • pojasni, kaj je 

razvrščanje v kolono po 

štiri (tri) v vodu, četi in 

odredu; 

Ureditev 

Red • opiše razvrščanje 

posameznika v red, ter 

našteje povelja; 

• razume in izvrši povelja; 

Razmik in odmik • opiše razvrščanje 

posameznika pri 

razmiku in odmiku, ter 

našteje povelja; 

Povelja • opiše izhodna in 

izvršilna povelja ter jih 

našteje; 

Povrat  

Mesto izdajanja povelja • opiše mesto povelja pri 

zborni ureditvi; 

• pravilno sepostavi glede 

na mesto poveljujočega; 

Poročanje • pojasni svojo vlogo pri 

poročanju 

nadrejenemu. 

• pravilno poroča 

nadrejenemu. 

 

 

Predmet: PRVA POMOČ 

 

Vsebina ali kompetenca 

Informativni cilji 

(vsebina, teorije, modeli, 

strokovni standardi) 

Formativni cilji 

(veščine, metode, postopki, 

koncepti, strategije) 
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Tečajnik: Tečajnik: 

Nudenje prve pomoči in nujne medicinske pomoči 

Pravilen pristop na kraj 

intervencije s stališča nudenja 

prve pomoči 

• pojasni, kaj je potrebno 

upoštevati ob prihodu na 

kraj intervencije za varno in 

uspešno nudenje prve 

pomoči; 

• pravilno pristopi k naglo 

obolelemu/poškodovanemu 

na terenu in prepozna 

stanja, ki neposredno 

ogrožajo življenje, ter izvede 

vse potrebne postopke prve 

pomoči v pravilnem 

vrstnem redu in varno nudi 

prvo pomoč; 

Pet neposrednih nevarnosti za 

življenje 

• našteje pet neposrednih 

nevarnosti za življenje; 

• prepozna pet neposrednih 

nevarnosti za življenje in 

primerno ukrepa; 

Osnovne življenjske funkcije • našteje osnovne življenjske 

funkcije; 

• ugotavlja stanje zavesti pri 

naglo obolelem in 

poškodovanem, 

• sprosti dihalno pot in 

preverja dihanje pri naglo 

obolelem in poškodovanem; 

Osnovni položaji ter pravilen 

prenos naglo 

obolelih/poškodovanih 

• našteje osnovne položaje, v 

katere namestimo naglo 

obolele in poškodovane; 

 

• namesti naglo obolele in 

poškodovane v ustrezne 

položaje glede na njihovo 

stanje; 

Oprema za nudenje prve 

pomoči 

• našteje in opiše opremo za 

prvo pomoč v gasilski enoti; 

• ve, kje se nahaja oprema za 

nudenje pomoči, in jo 

uporabi; 

Temeljni postopki oživljanja z 

uporabo zunanjega 

avtomatskega defibrilatorja 

(AED) 

• opiše algoritme temeljnih 

postopkov oživljanja; 

• pojasni namen in delovanje 

AED; 

• izvaja temeljne postopke 

oživljanja pri odraslih in 

otrocih v skladu z veljavnimi 

algoritmi (ERC – ILCOR); 

• uporablja AED; 

Tujki v dihalih • opiše veljavne algoritme 

ukrepanja pri tujkih v 

dihalnih poteh; 

• prepozna lažjo in težjo 

zaporo dihalne poti; 

• izvaja ukrepe sprostitve 

dihalne poti pri tujkih v 

dihalih; 

Nezavest • opiše razloge za nezavest; 

• opiše postopke v primeru 

obravnave nezavestnega 

• namesti nezavestno osebo v 

pravilen položaj; 

• izvede vse ostale potrebne 
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človeka; ukrepe pri nezavestnem 

človeku glede na vrsto 

nezavesti; 

Rane • opiše vrste ran in razloge za 

nastanek; 

• opiše posledice nastanka 

ran; 

• izvede osnovne ukrepe za 

zaustavljanje krvavitev 

(pritisk arterije ob kost, 

kompresijsko prevezo, 

direkten pritisk na krvaveče 

mesto, Esmarchovo 

prevezo); 

• izvede osnovne ukrepe za 

oskrbo ran; 

Zlomi, zvini in izpahi • opiše osnovne ukrepe pri 

zlomih, zvinih in izpahih; 

• pojasni, kaj je imobilizacija, 

in opiše osnovne postopke 

imobilizacije; 

• prepozna zaprte in odprte 

zlome; 

• izvaja oskrbo pri odprtih in 

zaprtih zlomih; 

• izvaja imobilizacijo s 

klasičnimi pripomočki in 

improvizacijo; 

Poškodbe hrbtenice • opiše glavne mehanizme, ki 

kažejo na poškodbo 

hrbtenice; 

• opiše postopke obravnave 

osebe, pri kateri sumimo na 

poškodbo hrbtenice; 

• pojasni, kdaj je potrebno 

premikati osebo s sumom 

na poškodbo hrbtenice; 

• prepozna poškodovanca s 

sumom na poškodbo 

hrbtenice; 

• izvaja osnovno imobilizacijo 

poškodovanca s sumom na 

poškodbo hrbtenice; 

Opekline • opiše osnovne vrste opeklin 

in razloge za njih. 

• izvede pravilno oskrbo 

opeklin glede na vrsto v 

predbolnišničnem okolju. 

 

 

Predmet: OSEBNOST GASILCA 

 

Vsebina ali kompetenca 

Informativni cilji 

(vsebina, teorije, modeli, 

strokovni standardi) 

Formativni cilji 

(veščine, metode, postopki, 

koncepti, strategije) 

Tečajnik: Tečajnik: 

Komunikacija v medijih • pojasni prvine 

komunikacije z mediji; 

• uporablja medije in se 

povezuje preko njih; 
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• zna se pravilno obnašati 

pri stiku z mediji; 

Splošno o motivaciji 

Motivi za prostovoljno delo 

gasilca 

• navede razloge, zaradi 

katerih se je vključil v 

prostovoljno 

organizacijo; 

 

Potrebe in vrednote gasilca in 

gasilske organizacije 

• našteje potrebe gasilca 

posameznika in gasilske 

organizacije; 

• predstavi potrebe 

gasilca posameznika in 

gasilske organizacije na 

svojem primeru; 

Obvladovanje stresa 

Stresorji pri gasilskem delu • našteje stresorje pri 

gasilskem delu ter 

opredeli njihove 

negativne vplive na 

osebnost. 

• prepozna različne 

stresorje ter načine 

pomoči priobvladovanju 

le-teh. 

 

 

Predmet: POŽARNA PREVENTIVA 

 

Vsebina ali kompetenca 

Informativni cilji 

(vsebina, teorije, modeli, 

strokovni standardi) 

Formativni cilji 

(veščine, metode, postopki, 

koncepti, strategije) 

Tečajnik: Tečajnik: 

Organizacijski ukrepi varstva pred požarom 

Požarni red • pojasni vsebino in 

namen požarnega reda; 

• se ravna v skladu z 

izvlečkom iz požarnega 

reda; 

Požarni načrt • opiše namen požarnega 

načrta; 

 

Požarna straža • pojasni osnovni namen 

in način izvajanja 

požarne straže; 

 

Osnove gorenja in gašenja • našteje in opiše požarne 

razrede; 

• opiše požarni trikotnik, 

• našteje različna gasilna 

sredstva. 

• pogasi začetni požar. 
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Predmet: INFORMATIKA 

 

Vsebina ali kompetenca 

Informativni cilji 

(vsebina, teorije, modeli, 

strokovni standardi) 

Formativni cilji 

(veščine, metode, postopki, 

koncepti, strategije) 

Tečajnik: Tečajnik: 

Zakonodaja 

Zakon o varstvu osebnih 

podatkov 

• opiše namen in vsebino 

zakona; 

• uporablja temeljna 

določila zakona in ve, 

kje ga najde; 

Pravilnik o vodenju evidenc in 

varovanju osebnih podatkov 

Gasilske zveze Slovenije 

• opiše namen in vsebino 

pravilnika; 

• pojasni namen vnosa 

podatkov in vzdrževanja 

evidenc Vulkana in 

Spina; 

• uporablja in izvaja 

določila pravilnika in ve, 

kje ga najde; 

• usmeri 

člana/poizvedovalca na 

zakonsko podlago pri 

obdelavi osebnih 

podatkov; 

Ravnanje z osebnimi in občutljivimi podatki 

Informacijska varnost • opiše pomen in namen 

informacijske varnosti; 

• prepreči zlorabe 

osebnih podatkov; 

Osnove pisarniškega 

poslovanja 

• opiše osnove 

pisarniškega poslovanja 

(delo z urejevalniki 

besedila in 

preglednicami); 

• opiše vsebino 

dokumentov glede na 

namen; 

• ustvarja in uporablja 

osnovne dokumente, jih 

pravilno označi ter 

arhivira; 

 

 

Predmet: VOZILA IN OPREMA 

 

Vsebina ali kompetenca 

Informativni cilji 

(vsebina, teorije, modeli, 

strokovni standardi) 

Formativni cilji 

(veščine, metode, postopki, 

koncepti, strategije) 

Tečajnik: Tečajnik: 

Gasilska vozila in oprema • našteje gasilska vozila in 

opiše njihov osnovni 

namen, 

• prepozna posamezno 

gasilsko vozilo na 

terenu; 
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• podrobneje opiše 

namen in opremo vozil 

po tipizaciji: 

- GVM, 

- GVV-1, 

- GVC 16/25; 

Gasilsko orodje in oprema za 

gašenje 

• našteje in opiše gasilsko 

orodje in opremo za 

gašenje: cevi, armature, 

pribori; 

• prepozna, v kakšen 

namen se uporablja 

posamezno gasilsko 

orodje in oprema; 

Gasilniki • opiše gasilnike z 

različnimi gasilnimi 

sredstvi in jih razlikuje 

glede na njihovo težo. 

• uporabi gasilnik v praksi. 
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TEČAJ ZA MLADINCA II 

A. SPLOŠNI DEL 

 

1. IME PROGRAMA 

Tečaj za mladinca II. 

2. UTEMELJITEV PROGRAMA 

Temeljni program usposabljanja mladih gasilcev je program za usposabljanje mladih v 

gasilski organizaciji v Sloveniji. Prirejen je za lažjo uporabo pri učenju mladih gasilcev. 

Vsebine so natančno in celostno oblikovane, kar mentorjem omogoča lažjo pripravo na učno 

uro ali enoto, hkrati pa omogoča tudi učinkovitejši nadzor nad podano vsebino in celovito 

izvedbo tečaja. Izhodišče za pripravo so bile že predpisane učne vsebine in cilji za tečaj za 

gasilca pripravnika iz Temeljnega programa usposabljanja prostovoljnih gasilcev. Namen je 

dvig kakovosti pridobivanja znanja mladih gasilcev ter enotnost izvajanja tečajev, ki vodijo, v 

skladu s Pravili gasilske službe prostovoljnih gasilcev, v priznanje Tečaja za gasilca 

pripravnika. 

3. CILJNA SKUPINA 

Usposabljanja se udeležijo mladi gasilci, ki želijo prejeti osnovno znanje o preventivi in 

gasilski organizaciji v Sloveniji. 

4. CILJ PROGRAMA 

Cilj programa je usposobiti mlade gasilce za izvajanje osnovnih preventivnih nalog v gasilski 

organizaciji. 

5. TRAJANJE PROGRAMA 

Usposabljanje traja minimalno 13 ur, od tega 9 ur teoretičnih predavanj in 4 ure praktičnih 

vaj. Ostalo je poljubno in po zmožnostih poslušateljev. Potreben čas za utrjevanje znanja 

presodi mentor. 

6. OBVEZNI NAČINI PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA 

Teoretično preverjanje znanja poteka pisno ali ustno pri vodji mladine v gasilskem društvu, 

ob navzočnosti vodje ali člana mladinske komisije gasilske zveze. Znanje mladih gasilcev se 

ocenjuje z ocenami od 1 do 5, s poudarkom na opisnem ocenjevanju (nezadostno, zadostno, 

dobro, prav dobro, odlično). 



Tečaj za MLADINCA II 

 

44 

Praktično preverjanje znanja se preverja sproti med praktičnimi vajami. Mentor – inštruktor 

ocenjuje znanje in veščine opisno: uspešno, neuspešno. 

Mladi gasilec lahko največ enkrat opravlja popravni izpit, če pri preverjanju znanja ni bil 

ocenjen s pozitivno oceno. Če popravnega izpita ne opravi, lahko ponovno opravlja izpite na 

naslednjem razpisanem tečaju, v roku dveh let od obiskovanja prvega tečaja.  

7. POGOJI ZA VKLJUČITEV V PROGRAM 

K tečaju za mladinca II lahko pristopi kandidat, ki je star najmanj 14 let in ima opravljen tečaj 

za mladinca I. 

Mladi gasilec se lahko udeleži tečaja le po predhodnem pisnem dovoljenju staršev ali 

skrbnikov. 

8. POGOJI ZA NAPREDOVANJE V PROGRAMU 

Pogoj za uspešen zaključek tečaja je pozitivno opravljeno preverjanje znanja. 

9. POGOJI ZA USPEŠNO DOKONČANJE PROGRAMA 

Pogoj za uspešno dokončanje programa je vsaj 60 % udeležba na teoretičnem delu, uspešno 

opravljen izpit iz teoretičnega dela ter 100 % udeležba na praktičnem usposabljanju. 

10. KAJ UDELEŽENEC PRIDOBI S TEM PROGRAMOM 

Udeleženec po uspešno zaključenem programu pridobi osnovno znanje o gasilstvu v Sloveniji 

in osnovno preventivno znanje skladno s cilji programa. Po uspešno zaključenem programu 

pridobi čin mladinec. 

11. ORGANIZACIJA IZOBRAŽEVANJA 

Nosilec usposabljanja je Gasilska zveza Slovenije. Organizator usposabljanja je gasilsko 

društvo, ki mora pridobiti soglasje gasilske zveze. Soglasje temelji na pogojih, ki jih morajo 

izpolnjevati mentorji – predavatelji/inštruktorji, ter na ustreznosti učnih sredstev, 

pripomočkov in prostorov. 

Usposabljanje je organizirano kot tečaj s teoretičnim predavanjem in praktičnimi vajami. 

Teoretično usposabljanje se izvaja v ustrezni učilnici, praktično pa na ustreznih površinah za 

izvajanje praktičnih vaj. Za izvajanje teoretičnega dela usposabljanja so obvezna 

avdiovizualna sredstva (računalnik, projektor). Za izvajanje praktičnega dela usposabljanja 

mora imeti organizator vso opremo in orodje, kot ga predpisuje učni program. 

Spodnje omejitve števila tečajnikov ni. Na tečaju pa ne sme biti udeleženih več kot 30 

tečajnikov. 

Tečaj se financira ali sofinancira skladno z veljavnim Zakonom o gasilstvu, finančnimi načrti 

gasilskih društev, gasilskih zvez in lokalnih skupnosti. 
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12. POSEBNOSTI IZVEDBE PROGRAMA 

Izvajalec mora oddati  potrebno dokumentacijo na GZS najkasneje v treh mesecih po 

zaključku tečaja.  

Dokumentacijo sestavljajo: seznam članov z ocenami, poročilo o izvajanju usposabljanja po 

dnevih in vsebini ter skupinska fotografija ob zaključku tečaja. Dokumentacija mora biti 

potrjena s strani izvajalca in gasilske zveze. 

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

IZVAJALCI PROGRAMA 

Učni program izvajajo mentorji mladine, ki imajo opravljen tečaj za mentorja mladine. 

Usposabljanje nadzoruje poveljnik gasilskega društva. Pri preverjanju znanja je prisoten 

vodja mladine v društvu in vodja ali član mladinske komisije gasilske zveze. 

14. VIDEZ LISTINE 

Listina, ki jo izda organizator usposabljanja, ima obliko potrdila. Na njej je naveden čin. 

Udeleženec, ki je uspešno opravil usposabljanje, dobi diplomo o napredovanju ter čin 

mladinec. 

15. AVTORJI PROGRAMA IN KATALOGOV 

Avtorji programa in katalogov znanj so navedeni na začetku dokumenta.  

 

B. POSEBNI DEL 

16. PREDMETNIK 

 

Zap. 
št. 

Vsebine 
Število pedagoških ur 

Skupaj 
Teoretična 
predavanja 

Praktične 
vaje 

1. Organizacija gasilstva in pravne osnove 2 2 0 

2. 
Sistem varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami 

1 1 0 

3. Razvrščanje 2 1 1 

4. Prva pomoč 3 1 2 

5. Osebnost gasilca 1 1 0 

6. Požarna preventiva 2 1 1 

7. Informatika 1 1 0 

8. Vozila in oprema 1 1 0 

Skupaj: 13 9 4 
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Predmet: ORGANIZACIJA GASILSTVA IN PRAVNE OSNOVE 

 
Število ur: 

Skupaj Teoretična predavanja Praktične vaje 

2 2 0 

 Vsebina:  

Teoretična predavanja 

Zakonodaja in zakoni v gasilstvu 

• Zakon o društvih 

• Zakon o gasilstvu 

• Pravila gasilske službe 

• Pravila gasilske službe prostovoljnih gasilcev 

• Statut društva 

Organiziranost gasilskih organizacij 

Gasilske oznake, čini in funkcije 

Pravilniki v gasilstvu 

Zgodovina gasilstva 

 

 

Predmet: SISTEM VARSTVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI 

 
Število ur: 

Skupaj Teoretična predavanja Praktične vaje 

1 1 0 

 Vsebina:  

Teoretična predavanja 

Umeščenost gasilstva v sistemu zaščite in reševanja (ZiR) 

Naravne in druge nesreče 

Sistem javnega alarmiranja 

 

 

Predmet: RAZVRŠČANJE 

 
Število ur: 

Skupaj Teoretična predavanja Praktične vaje 

2 1 1 

 Vsebina:  

Teoretična predavanja 

Osnovni pojmi o razvrščanju 

• Razvrščanje 

• Kolona po eden 

• Kolona po dva 

• Kolona po štiri (tri) 
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• Črta vodnih kolon 

• Četverostop 

Ureditev 

• Red 

• Razmik in odmik 

• Povelja 

• Povrat 

• Mesto izdajanja povelja 

• Poročanje 
  

Praktične vaje 

Vaje za posameznika 

• Drža »mirno« 

• Drža »na mestu odmor« 

• Drža »prosto« 

• Premikanje 

• Obračanje 

• Mesto izdajanja povelja 

• Pozdravljanje, poročanje 

Vaje z enoto 

• Osnovna zborna ureditev (dvovrstna) 

• Ravnanje enote 

• Obračanje enote na mestu 

• Pozdravljanje enote 

• Premikanje enote 

• Zavijanje enote 

• Ustavljanje enote 

 

 

Predmet: PRVA POMOČ 

 
Število ur: 

Skupaj Teoretična predavanja Praktične vaje 

3 1 2 

 Vsebina:  

Teoretična predavanja 

Nudenje prve pomoči in nujne medicinske pomoči 

• Pomen zgodnjega nudenja prve pomoči in veriga preživetja ter vloga gasilca pri tem 

• Pravilen pristop na kraj intervencije z gledišča nudenja prve pomoči 

• Osnovne življenjske funkcije 

• Osnovni položaji ter pravilen prenos naglo obolelih/poškodovanih 
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• Intervencije pri večjem številu naglo obolelih/poškodovanih 

• Oprema za nudenje prve pomoči 

• Temeljni postopki oživljanja z uporabo zunanjega avtomatskega defibrilatorja (AED) 

• Tujki v dihalih 

• Šok 

• Nezavest 

• Najpogostejša nagla obolenja, zastrupitve 

• Rane 

• Zlomi, zvini in izpahi 

• Poškodbe hrbtenice 

• Opekline 

• Pregrevanje telesa 

• Podhladitev telesa 

• Reševanje utopljenca 
  

Praktične vaje 

Temeljni postopki oživljanja z uporabo zunanjega avtomatskega defibrilatorja 

Pravilni položaji ter pravilen prenos naglo obolelih/poškodovanih 

Zaustavljanje krvavitev (pritisk področne arterije ob kost, kompresijska preveza, neposreden 

pritisk na poškodovano žilo, Esmarchova preveza) 

 

 

Predmet: OSEBNOST GASILCA 

 
Število ur: 

Skupaj Teoretična predavanja Praktične vaje 

1 1 0 

 Vsebina:  

Teoretična predavanja 

Komunikacija v medijih 

Kodeks etike slovenskega gasilstva 

Splošno o motivaciji 

• Motivi za prostovoljno delo gasilca 

• Potrebe in vrednote gasilca in gasilske organizacije 

Obvladovanje stresa 

• Prepoznavanje znakov stresa 

Travmatski dogodki in posttravmatska stresna motnja 

• Možni travmatski dogodki 

 

 

Predmet: POŽARNA PREVENTIVA 

 



Tečaj za MLADINCA II 

 

49 

Število ur: 
Skupaj Teoretična predavanja Praktične vaje 

2 1 1 

 Vsebina:  

Teoretična predavanja 

Osnovni predpisi ureditve požarnega varstva 

• Zakon o varstvu pred požarom 
  

Praktične vaje 

Gašenje začetnih požarov 

 

 

Predmet: INFORMATIKA 

 
Število ur: 

Skupaj Teoretična predavanja Praktične vaje 

1 1 0 

 Vsebina:  

Teoretična predavanja 

Zakonodaja 

• Zakon o varstvu osebnih podatkov 

• Pravilnik o vodenju evidenc in varovanju osebnih podatkov Gasilske zveze Slovenije 

• Zakon o gasilstvu 

Ravnanje z osebnimi in občutljivimi podatki 

• Delo z evidencami in dokumenti 

• Skrbništvo evidenc 

• Informacijska varnost 

 

 

Predmet: VOZILA IN OPREMA 

 
Število ur: 

Skupaj Teoretična predavanja Praktične vaje 

1 1 0 

 Vsebina:  

Teoretična predavanja 

Gašenje s peno in armature za izdelavo zračne pene 

Zavarovanje območja 
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17. KATALOG ZNANJA 

Katalog znanja vsebuje vsebine, predmetno specifične kompetence in operativne cilje, ki so 

zapisani kot informativni in formativni cilji. 

Predmet: ORGANIZACIJA GASILSTVA IN PRAVNE OSNOVE 

 

Vsebina ali kompetenca 

Informativni cilji 

(vsebina, teorije, modeli, 

strokovni standardi) 

Formativni cilji 

(veščine, metode, postopki, 

koncepti, strategije) 

Tečajnik: Tečajnik: 

Zakonodaja in zakoni v 

gasilstvu 

• opiše zakonodajo, ki se 

upošteva v gasilstvu; 

• našteje pravice in 

dolžnosti gasilca ter 

pogoje za 

prostovoljnega gasilca; 

 

Zakon o društvih • opiše namen zakona; • uporablja temeljna 

določila zakona in ve, 

kje ga najde; 

Zakon o gasilstvu • opiše namen zakona; • uporablja temeljna 

določila zakona in ve, 

kje ga najde; 

Pravila gasilske službe • opiše vsebino in namen 

pravil; 

• uporablja in izvaja 

določila pravil in ve, kje 

jih najde; 

Pravila gasilske službe 

prostovoljnih gasilcev 

• opiše vsebino in namen 

pravil; 

• uporablja določila pravil 

prostovoljnih gasilcev in 

ve, kje jih najde; 

Statut društva • opiše namen in glavno 

vsebino statuta; 

• opiše in pojasni člene: 

organi društva, pravice 

in dolžnosti člana; 

• upošteva člene statuta 

in ve, kje ga najde; 

Organiziranost gasilskih 

organizacij 

• opiše organiziranost 

PGD, GZ, regije in GZS; 

 

Gasilske oznake, čini in funkcije • našteje vse čine, oznake 

specialnosti in 

funkcijske oznake; 

• prepozna vse čine, 

razlikuje med različnimi 

funkcijami po nivojih ter 

prepozna oznake 

specialnosti; 

Pravilniki v gasilstvu • našteje nekaj • gasilska oblačila, čine, 
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pomembnih pravilnikov; oznake in odlikovanja 

(mladinska) nosi skladno 

s pravilniki. 

Zgodovina gasilstva • našteje osnovne 

zgodovinske mejnike 

gasilstva na Slovenskem 

in opiše zgodovino 

gasilstva v svoji gasilski 

zvezi. 

 

 

 

Predmet: SISTEM VARSTVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI 

 

Vsebina ali kompetenca 

Informativni cilji 

(vsebina, teorije, modeli, 

strokovni standardi) 

Formativni cilji 

(veščine, metode, postopki, 

koncepti, strategije) 

Tečajnik: Tečajnik: 

Umeščenost gasilstva v 

sistemu zaščite in reševanja 

(ZiR) 

• opiše delovanje ZiR;  

Naravne in druge nesreče • našteje in opiše vrste 

nesreč; 

• opiše ogroženost zaradi 

naravnih in drugih 

nesreč; 

• uči se ukrepati ob 

različnih nesrečah; 

• opiše naloge gasilstva v 

sistemu varstva pred 

naravnimi in drugimi 

nesrečami; 

• zna se ravnati pred 

nesrečo, med njo in po 

njej (ob požaru, 

poplavah, potresu ali 

kakšni drugi naravni 

nesreči v različnih 

okoliščinah); 

• izvaja ukrepe ob 

naravnih in drugih 

nesrečah. 

Sistem javnega alarmiranja • našteje in opiše alarmne 

znake; 

• zna opisati organizacijo 

alarmiranja v RS. 

• razlikuje med alarmnimi 

znaki. 

 

  

Predmet: RAZVRŠČANJE 

 
Vsebina ali kompetenca 

Informativni cilji 

(vsebina, teorije, modeli, 

Formativni cilji 

(veščine, metode, postopki, 
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strokovni standardi) koncepti, strategije) 

Tečajnik: Tečajnik: 

Osnovni pojmi o razvrščanju 

Razvrščanje • opiše pojem razvrščanja 

in pojasni njegov 

pomen; 

 

Kolona po eden • pojasni, kaj je 

razvrščanje v kolono po 

eden, ter našteje 

povelja; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• razume in izvrši povelja; 

Kolona po dva • pojasni, kaj je 

razvrščanje v kolono po 

dva, ter našteje povelja; 

Kolona po štiri (tri) • pojasni, kaj je 

razvrščanje v kolono po 

štiri (tri) v vodu, četi in 

odredu ter našteje 

povelja; 

Črta vodnih kolon • pojasni, kaj je 

razvrščanje v črto 

vodnih kolon za vod, 

četo ali ešalon ter 

našteje povelja; 

Četverostop • pojasni, kaj je 

razvrščanje v 

četverostop za vod in 

četo, ter našteje 

povelja; 

Ureditev 

Red • opiše razvrščanje 

posameznika v red ter 

našteje povelja; 

• razume in izvrši povelja; 

Razmik in odmik • opiše razvrščanje 

posameznika pri 

razmiku in odmiku ter 

našteje povelja; 

Povelja • opiše izhodna in 

izvršilna povelja ter jih 

našteje; 
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Povrat  

Mesto izdajanja povelja • opiše in pojasniti mesto 

povelja pri zborni 

ureditvi; 

• se pravilno postavi 

glede na mesto 

poveljujočega; 

Poročanje • pojasni svojo vlogo pri 

poročanju 

nadrejenemu. 

• pravilno poroča 

nadrejenemu. 

 

 

Predmet: PRVA POMOČ 

 

Vsebina ali kompetenca 

Informativni cilji 

(vsebina, teorije, modeli, 

strokovni standardi) 

Formativni cilji 

(veščine, metode, postopki, 

koncepti, strategije) 

Tečajnik: Tečajnik: 

Nudenje prve pomoči in nujne medicinske pomoči 

Pomen zgodnjega nudenja 

prve pomoči in veriga 

preživetja ter vloga gasilca pri 

tem 

• opiše verigo preživetja; 

• pojasni pomen zgodnjega 

nudenja prve pomoči; 

• opiše in pojasni vlogo gasilca 

pri nudenju prve pomoči; 

 

Pravilen pristop na kraj 

intervencije s stališča nudenja 

prve pomoči 

• pojasni, kaj je potrebno 

upoštevati ob prihodu na 

kraj intervencije za varno in 

uspešno nudenje prve 

pomoči; 

• pravilno pristopi k naglo 

obolelemu/poškodovanemu 

na terenu in prepozna 

stanja, ki neposredno 

ogrožajo življenje, ter izvede 

vse potrebne postopke prve 

pomoči v pravilnem 

vrstnem redu in varno nudi 

prvo pomoč; 

Osnovne življenjske funkcije • našteje in opiše osnovne 

življenjske funkcije; 

• ugotavlja stanje zavesti pri 

naglo obolelem in 

poškodovanem; 

• sprosti dihalno pot in 

preverja dihanje pri naglo 

obolelem in poškodovanem; 

Osnovni položaji ter pravilen 

prenos naglo 

obolelih/poškodovanih 

• našteje in opiše osnovne 

položaje, v katere 

namestimo naglo obolele in 

poškodovane; 

• namesti naglo obolele in 

poškodovane v ustrezne 

položaje glede na njihovo 

stanje; 

• paciente, kadar je to 
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• opiše izvedbo transporta 

(evakuacije) pacienta glede 

na njegovo stanje; 

potrebno, prenese z ene na 
drugo lokacijo na način, ki 
ustreza njihovemu stanju; 

Intervencije z večjim številom 

naglo obolelih/poškodovanih 

• opiše SIEVE triažo in 

osnovne elemente delovišča 

zdravstvene oskrbe v 

množični nesreči; 

• sodeluje pri vzpostavitvi 

delovišča zdravstvene 

oskrbe v množični nesreči; 

Oprema za nudenje prve 

pomoči 

• našteje in opiše opremo za 

prvo pomoč v gasilski enoti; 

• našteje lokacije AED v svoji 

okolici; 

• ve, kje se nahaja oprema za 

nudenje pomoči, in jo 

uporabi; 

Temeljni postopki oživljanja z 

uporabo zunanjega 

avtomatskega defibrilatorja 

(AED) 

• opiše algoritme temeljnih 

postopkov oživljanja; 

• pojasni namen in delovanje 

AED; 

• izvaja temeljne postopke 

oživljanja pri odraslih in 

otrocih v skladu z veljavnimi 

algoritmi (ERC – ILCOR); 

• uporablja AED; 

Tujki v dihalih • opiše veljavne algoritme 

ukrepanja pri tujkih v 

dihalnih poteh; 

• prepozna lažjo in težjo 

zaporo dihalne poti; 

• izvaja ukrepe sprostitve 

dihalne poti pri tujkih v 

dihalih; 

Šok • opiše glavne značilnosti šoka 

in njegove posledice; 

• našteje najpogostejše vrste 

šoka; 

• prepozna najpogostejše 

vrste šoka; 

• izvaja vse predpisane 

ukrepe za preprečitev 

razvoja in posledic šoka; 

Nezavest • opiše razloge za nezavest; 

• opiše postopke v primeru 

obravnave nezavestnega 

človeka; 

• namesti nezavestno osebo v 

pravilen položaj; 

• izvede vse ostale potrebne 

ukrepe pri nezavestnem 

človeku glede na vrsto 

nezavesti; 

Najpogostejša nagla obolenja  • našteje in opiše značilnosti 

najpogostejših naglih 

obolenj (omedlevica, 

epileptični napad, 

možganska kap, bolečina za 

prsnico, akutni zapleti 

sladkorne bolezni); 

• opiše ukrepanje v primeru 

• prepozna posamezna 

najpogostejša nagla 

obolenja; 

• izvede vse potrebne 

predpisane ukrepe v 

primeru najpogostejših 

naglih obolenj; 
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naštetih najpogostejših 

naglih obolenj; 

Zastrupitve • opiše splošne ukrepe ob 

zastrupitvah; 

• našteje najpogostejše 

zastrupitve (ogljikov 

monoksid, cianidi, 

žveplovodiki); 

• prepozna naštete 

najpogostejše zastrupitve; 

• izvaja predpisane ukrepe ob 

najpogostejših zastrupitvah; 

Rane •  opiše vrste ran in razloge za 

nastanek; 

• opiše posledice nastanka 

ran; 

• pojasni ukrepanje pri večjih 

tujkih v ranah; 

• izvede osnovne ukrepe za 

zaustavljanje krvavitev 

(pritisk arterije ob kost, 

kompresijsko prevezo, 

direkten pritisk na krvaveče 

mesto, Esmarchovo 

prevezo); 

• izvede osnovne ukrepe za 

oskrbo ran; 

• izvede predpisane ukrepe 

pri večjih tujkih v ranah; 

• pravilno oskrbi amputiran 

del človeškega telesa; 

Zlomi, zvini in izpahi • opiše osnovne ukrepe pri 

zlomih, zvinih in izpahih; 

• pojasni, kaj je imobilizacija, 

in opiše osnovne postopke 

imobilizacije; 

• prepozna zaprte in odprte 

zlome; 

• izvaja oskrbo pri odprtih in 

zaprtih zlomih; 

• izvaja imobilizacijo s 

klasičnimi pripomočki in 

improvizacijo; 

Poškodbe hrbtenice • opiše glavne mehanizme, ki 

kažejo na poškodbo 

hrbtenice; 

• opiše postopke obravnave 

osebe, pri kateri sumimo na 

poškodbo hrbtenice; 

• pojasni, kdaj je potrebno 

premikati osebo s sumom 

na poškodbo hrbtenice; 

• pojasni, kdaj je potrebno 

odstranjevanje zaščitne 

čelade s strani laika; 

• prepozna poškodovanca s 

sumom na poškodbo 

hrbtenice; 

• izvaja osnovno imobilizacijo 

poškodovanca s sumom na 

poškodbo hrbtenice; 

• pravilno izvede prenos 

poškodovanca s sumom na 

poškodbo hrbtenice na 

varno; 
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Opekline • opiše osnovne vrste opeklin 

in razloge za njih; 

• opiše snovne ukrepe za 

oskrbo opeklin v 

predbolnišničnem okolju; 

• izvede pravilno oskrbo 

opeklin glede na vrsto v 

predbolnišničnem okolju; 

Pregrevanje telesa • opiše razloge za pregrevanje 

telesa; 

• opiše posledice pregrevanja 

telesa; 

• pojasni pojem dehidracija; 

• izvaja predpisane ukrepe pri 

osebi z znaki vročinske kapi; 

• skrbi za redno rehidracijo 

sebe in kolegov; 

Podhladitev telesa • opiše razloge in stopnje 

podhlajevanja telesa; 

• izvaja ukrepe prve pomoči 

pri podhlajeni osebi; 

• izvede vsaj en način 

ogrevanja podhlajene osebe 

v predbolnišničnem okolju; 

Reševanje utopljenca • opiše postopke in 

nevarnosti pri reševanju 

utopljenca. 

• izvaja varno reševanje 

utopljenca; 

• pozna specifiko oživljanja 

utopljenca. 

 

 

Predmet: OSEBNOST GASILCA 

 

Vsebina ali kompetenca 

Informativni cilji 

(vsebina, teorije, modeli, 

strokovni standardi) 

Formativni cilji 

(veščine, metode, postopki, 

koncepti, strategije) 

Tečajnik: Tečajnik: 

Komunikacija v medijih • pojasni prvine 

komunikacije z mediji; 

• ustrezno komunicira z 

mediji in primerno 

uporablja družbena 

omrežja; 

• ve, kakšne so pasti 

medijev, ter napiše 

krajši članek za medije; 

Kodeks etike slovenskega 

gasilstva 

• pojasni namen kodeksa; • se ravna po načelih 

kodeksa; 

Splošno o motivaciji 

Motivi za prostovoljno delo 

gasilca 

• navede razloge, zaradi 

katerih se je vključil v 

prostovoljno 

• prepozna, da se je 

večina vključila v 

prostovoljno 
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organizacijo; organizacijo zaradi istih 

razlogov; 

Potrebe in vrednote gasilca in 

gasilske organizacije 

• opiše vrednote, ki jih 

imagasilec posameznik 

in gasilska organizacija; 

• predstavi potrebe 

gasilca posameznika in 

gasilske organizacije na 

svojem primeru; 

Obvladovanje stresa 

Prepoznavanje znakov stresa • opiše znake akutne 

stresne motnje in znake 

stanja po travmatskem 

dogodku; 

• prepozna znake, ki se 

pojavljajo pri ljudeh, ki 

so izpostavljeni stresu, 

ter ve, kako si lahko 

pomagamo pri 

obvladovanju le-teh; 

Travmatski dogodki in posttravmatska stresna motnja 

Možni travmatski dogodki • našteje in opiše primere 

travmatskih dogodkov 

in njihove posledice. 

• ve, na koga se lahko 

obrne v primeru 

travmatskih dogodkov 

in njihovih posledic. 

 

 

Predmet: POŽARNA PREVENTIVA 

 

Vsebina ali kompetenca 

Informativni cilji 

(vsebina, teorije, modeli, 

strokovni standardi) 

Formativni cilji 

(veščine, metode, postopki, 

koncepti, strategije) 

Tečajnik: Tečajnik: 

Osnovni predpisi ureditve požarnega varstva 

Zakon o varstvu pred požarom • opiše temeljna določila 

zakona o varstvu pred 

požarom; 

• uporablja temeljna 

določila zakona in ve, 

kje ga najde; 

Osnove gorenja in gašenja • našteje in opiše 

najpogostejše vzroke 

požarov;  

• našteje in opiše gasilna 

sredstva in pojasni, v 

katerih oblikah jih 

uporabljamo. 

• pogasi začetni požar; 

 

 

Predmet: INFORMATIKA 
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Vsebina ali kompetenca 

Informativni cilji 

(vsebina, teorije, modeli, 

strokovni standardi) 

Formativni cilji 

(veščine, metode, postopki, 

koncepti, strategije) 

Tečajnik: Tečajnik: 

Zakonodaja 

Zakon o varstvu osebnih 

podatkov 

• opiše namen in vsebino 

zakona; 

• uporablja temeljna 

določila zakona in ve, 

kje ga najde; 

Pravilnik o vodenju evidenc in 

varovanju osebnih podatkov 

Gasilske zveze Slovenije 

• opiše namen in vsebino 

pravilnika; 

• pojasni namen vnosa 

podatkov in vzdrževanja 

evidenc Vulkana in 

Spina; 

• uporablja in izvaja 

določila pravilnika in ve, 

kje ga najde; 

• usmeri 

člana/poizvedovalca na 

zakonsko podlago pri 

obdelavi osebnih 

podatkov; 

Zakon o gasilstvu • opiše člen, ki se nanaša 

na varstvo in hrambo 

osebnih podatkov; 

 

Ravnanje z osebnimi in občutljivimi podatki 

Delo z evidencami in 

dokumenti 

• pojasni, kaj so osebni in 

občutljivi podatki, pozna   

zakonske podlage za 

njihov zajem, hranjenje, 

spreminjanje in iznos; 

• pojasni postopek 

spreminjanja, iznosa in 

hrambe podatkov; 

• ravna z osebnimi in 

občutljivimi podatki ter 

dokumenti, ki jih 

vsebujejo; 

• prepozna osebne in 

občutljive podatke in se 

zna odločiti ali opozoriti 

nadrejenega za stopnjo 

varovanja ter 

zagovarjati aktivnost 

(npr. ustrezno hranjenje 

matičnega lista) in 

preprečevanje iznosa; 

Skrbništvo evidenc  • zna voditi evidence v 

društvu in zna skrbeti za 

arhiviranje 

dokumentov; 

Informacijska varnost • opiše pomen in namen 

informacijske varnosti; 

• prepreči zlorabe 

osebnih podatkov; 
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Predmet: VOZILA IN OPREMA 

 

Vsebina ali kompetenca 

Informativni cilji 

(vsebina, teorije, modeli, 

strokovni standardi) 

Formativni cilji 

(veščine, metode, postopki, 

koncepti, strategije) 

Tečajnik: Tečajnik: 

Gašenje s peno in armature za 

izdelavo zračne pene 

• našteje in opiše vrste in 

načine gašenja s peno 

(težka, srednje težka, 

lahka); 

• opiše armature za 

izdelavo pene; 

 

Zavarovanje območja • našteje in opiše opremo 

za zavarovanje in 

označevanje mesta 

intervencije. 

• uporablja opremo za 

zavarovanje in 

označevanje mesta 

intervencije. 
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PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

Začetek veljavnosti in objava 
Učni programi, sprejeti na Mladinskem svetu Gasilske zveze Slovenije in Upravnem odboru 

Gasilske zveze Slovenije, začnejo veljati28. 8. 2019. 

Pogoji za priznavanje tečaja za gasilca pripravnika 
Mladim gasilcem, ki so uspešno opravili vse štiri tečaje iz Temeljnega programa 

usposabljanja mladih gasilcev, se v skladu s Pravili gasilske službe prostovoljnih 

gasilcevprizna Tečaj za gasilca pripravnika, ko dopolni 16 let.  

Prehodi oziroma priznavanja nivoja znanja temeljijo na pridobljenem činu. 

Dodatek za izvajanje temeljnega programa usposabljanj mladih 

gasilcev 
• Vzorec vloge organizatorja (PGD) za pridobitev soglasja gasilske zveze 

• Dnevnik 

• Izjava za mladoletne 

• Primer urnika 

• Navodila za izvajanje in organizacijo tečaja v Vulkanu 

• Navodila za izvajanje zaključnih izpitov 

• Navodila za pripravo poročila o izvajanju usposabljanja 

• Navodila za pripravo vloge za priznavanje tečaja za gasilca pripravnika 

• Gradiva  

o Splošnemu in posebnemu delu programa je priložen vsebinski del (gradiva), ki 

služi kot smernica izobraževanja in osnovni vir literature. Vsebina se mora 

dopolnjevati in podkrepiti s praktičnimi primeri. 

 

Datum: 28. 8. 2019 

Mladinski svet Gasilske zveze Slovenije 


