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GASILSKE ZVEZE
POVELJSTVO GZS
UPRAVNI ODBOR GZS
Zadeva: Informacije na področju usposabljanj Gasilske zveze Slovenije
1. Razpis usposabljanj GZS za drugo polletje 2021
Tudi v letošnjem letu bomo izvedli 5 usposabljanj za gašenje požarov v naravnem okolju (GNO).
Usposabljanja se bodo izvajala z zmanjšanim številom, in sicer z 18. tečajniki. V Vulkanu bomo
odprli usposabljanja po terminih, in ne preko razpisa. Rok za prijavo na usposabljanje je 31.
maj 2021. Ob prijavi, morajo kandidati obvezno poslati tudi v celoti izpolnjen priložen obrazec
na izobrazevanje@gasilec.net. V kolikor izpolnjenega obrazca kandidati ne bodo poslali, bodo
prijave v Vulkanu zavrnjene. Za kandidate je obvezno opravljanje dežurstva (od ponedeljka do
nedelje) v primeru razglašene velike oz. zelo velike požarne ogroženosti, saj zanje izvedbo
usposabljanja, prehrano in namestitev v celoti krije URSZR. Prednost pri izbiri prijav bodo imeli
tudi kandidati, ki imajo opravljen izpit C-kategorije. Tisti, ki bodo sprejeti na usposabljanje (terminov
ne bomo spreminjali) bodo prejeli vabilo in dodatna navodila.

Hkrati vas želimo še enkrat opozoriti glede veljavnosti zdravniških spričeval. Rok veljavnosti se
je podaljšal do 30.9.2021 samo tistim, katerim je veljavnost potekla v letu 2020. Za leto 2021
to ne velja.
Razpis za jesenska usposabljanja GZS bo v Vulkanu odprt v začetku meseca julija. Razpisali
bomo le del usposabljanj, ker so na čakanju še prijave iz jesenskega dela usposabljanj 2020.
Kriteriji za izbor predprijav so navedeni v Razpisu pri točki 1.3.. Ko bomo odprli razpis, bomo
novico objavili na naši spletni strani, zato vas prosimo, da spremljate objave
https://gasilec.net/vse-novice.
Razpis bo v Vulkanu odprt po lokacijah izvajanja usposabljanj – Ig, Pekre, Sežana. Kandidate,
ki izpolnjujejo pogoje za pristop, prijavite v Vulkanu na usposabljanju v podmodulu
»predprijava«. Prosimo vas, da preverite in posodobite kontaktne podatke kandidatov in
organizacije (telefonska številka in e-naslov).
Terminski plan usposabljanj za jesen 2021 bo objavljen v juliju 2021 na naši spletni strani, pri
razpisu https://gasilec.net/usposabljanja. Usposabljanja z oznako za leto 2021 ali čakanje
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vsebujejo prijave iz leta 2020, katere bodo še razporejene na usposabljanja z oznakami iz
terminskega plana. Datum pričetka usposabljanj, ki imajo čakajoče prijave, je neveljaven.
Kandidati, ki bodo razporejeni na usposabljanje, morajo obvezno počakati na vabilo in
navodila, ki so poslana na gasilske zveze 3 tedne pred pričetkom tečaja.
Prosta mesta spremljajte izključno na naši spletni strani, saj se podatki v Vulkanu lahko
razlikujejo zaradi prijav, ki so še na čakanju. Objava prostih mest je dostopna na desni strani

naše spletne strani, na 4. ikoni

.

Ponovno vam še sporočamo, da se, za že prijavljene kandidate, načrtuje izvedba tečaja za VGČ
v začetku meseca septembra 2021. Novih prijav za ta tečaj ne sprejemamo. Novi kandidati se
bodo lahko prijavili na tečaj za VGČ na podlagi Razpisa za leto 2022.

2. Usposabljanje za bolničarje prve pomoči
V decembru 2020 je bil sprejet nov učni program za bolničarja. Po novem učnem programu, ki
traja 45 pedagoških ur, kandidat pridobi listino v obliki izkaznice z nazivom »bolničar prve
pomoči«. Veljavnost listine je 5 let. Po učnem programu je izvajalec Rdeči Križ Slovenije. Učni
program je objavljen na naši spletni strani pri dopolnilnih strokovnih usposabljanjih
(operativa>usposabljanja>dopolnilna strok.usp.).

3. Vulkan - vpis usposabljanj ZIR in izven gasilske dejavnosti
V Vulkanu je odprta možnost vpisa določenih usposabljanj, ki jih gasilci opravijo v
organizacijah, ki delujejo v sistemu zaščite in reševanja (ZiR) ali izven. Ta usposabljanja se v
Vulkanu vpišejo ročno v evidenco k posameznemu članu – rubrika usposabljanja ZiR in izven
gasilske dejavnosti. Možnost vpisa teh usposabljanj ima administrator gasilske zveze.
Usposabljanja, katera so opredeljena v Pravilih gasilske službe prostovoljnih gasilcev, se še
vedno vpisujejo z nivoja GZS in je zanje potrebno poslati ustrezno prošnjo za priznanje
usposabljanja/specialnosti (https://gasilec.net/wp-content/uploads/2020/12/NAVODILA-ZAPRIZNAVANJE-SPECIALNOSTI-2018.pdf)
(operativa>usposabljanja>dopolnilna
strok.
usp.>navodila).
Z gasilskim pozdravom »Na pomoč!«
Poveljnik:
Franci Petek

Priloga:
- obrazec za kandidata ob prijavi GNO 2021
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