Tržaška cesta 221, 1000 Ljubljana

ZAPISNIK
12. seje Komisije za izobraževanje in usposabljanje Gasilske zveze Slovenije, ki je potekala
10. novembra 2020, ob 18:00 uri preko spletne aplikacije google meet.
PRISOTNI ČLANI:

Rok Leskovec, Boris Brinovšek, Rajko Jazbec, dr. Janja Kramer Stajnko,
Leon Markovič, Neža Strmole,

OSTALI PRISOTNI: Franci Petek, Matjaž Klarič

Dnevni red:
1. Pregled zapisnika 11. seje
2. Rajko Jazbec poroča o napredku na aktivu vodenje
3. Leonardo Markovič poroča o napredku glede specialnosti za tehnično reševanje
4. Rok Leskovec - strategija izvajanja predavanj na daljavo (temeljna in dopolnilna teoretična
usposabljanja) - debata ideje, prava pot
5. Tečaj za VGČ

6. Razno

Uvodoma je predsednik komisije Rok Leskovec pozdravil vse prisotne in predlagal začetek
seje.
Člane Komisije je informiral, da je Janez Koselj, zaradi preobremenjenosti, ki mu ne dopušča
aktivno delo v komisiji, podal pisno izjavo o odstopu z mesta člana komisije za izobraževanje
in usposabljanje. Člani komisije so sprejeli informacijo. Po statutu GZS imajo komisije od 3 do
7 članov, zato se trenutno ne bo iskalo nadomestnega člana.
Ad 1.
Pregled zapisnika 11. seje
Predsednik komisije je v kratkem povzel zapisnik predhodne 11. seje komisije in predlagal
pregled realizacije sklepov.
Rajko Jazbec je pri sklepu št. 3 opozoril na drugi odstavek, v katerem se prepletata
informaciji o študijski soboti in informacija, da bo pri novih inštruktorjih treba določiti
mentorja in predlaga, da se jasneje razmeji obe informaciji.
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Sklep št. 1:
Člani komisije so z dopolnilom Rajka Jazbeca sprejeli zapisnik predhodne seje komisije.
Ad 2.
Rajko Jazbec poroča o napredku na aktivu vodenje
Rajko Jazbec je pred predstavitvijo učnega programa za vodenje člane komisije informiral, da
so gradiva (vseh deset vaj) za operativnega gasilca napisana.
Sklep št. 2:
Gradivo za operativnega gasilca se najprej pošlje članom komisije v pregled, nato pa se v PDF
obliki objavi na spletni strani GZS.
Nadalje pa je Rajko Jazbec predstavil program usposabljanja za vodenje velikih intervencij.
Neža Strmole je opozorila na terminologijo v povezavi štaba in štabnega vodenja, a je bilo
nadalje v razpravi ugotovljeno, da je terminologija v zvezi z vodenjem ustrezno uporabljena.
V razpravi je poveljnik Franci Petek opozoril na minimalno število tečajnikov, ki je visoko
postavljeno na 28 tečajnikov.
Rajko Jazbec je povedal, da je to potrebno zaradi izvajanja vaj.
Po krajši razpravi so se člani komisije uskladili, da Rajko Jazbec razmisli o minimalnem številu
tečajnikov, ki je potrebno za izvedbo tečaja in ga predlaga v program.
Dr. Janja Kramer Stajnko je opozorila na naslov, da je mogoče permanentno usposabljanje
napačen naslov in bi bilo mogoče boljši dopolnilno ali dodatno usposabljanje.
Po krajši razpravi so se člani komisije uskladili, da bo naslov »Program dodatnega
usposabljanja za vodenje intervencij«.
Rajko Jazbec je v nadaljnji predstavi programa povedal, da ima osnutek programa 5 ur več
kot dosedanji program. Dodana sta še koordinator in varnostni nadzornik. Člani delovne
skupine za prenovo programa so si razdelili vsebine glede na predmetnik in dopolnili
osnovno vsebino, ki jo je pripravil Rajko Jazbec.
V naslednjem tednu se delovna skupna ponovno dobi in dodela vsebine. Nato gre osnutek
programa na komisijo za izobraževanje in nato še v sprejem na Poveljstvo GZS.
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Sklep št. 3:
Komisija se je seznanila z osnutkom programa in delovni skupini priporočila, da nadaljujejo s
pripravo programa.
Ad 3.
Leonardo Markovič poroča o napredku glede specialnosti za tehnično reševanje
Leonardo Markovič je najprej predstavil program tehničnega reševanja v prometu, nato pa
še program reševanja ob naravnih nesrečah.
Program tehničnega reševanja v prometu ima 7 ur teorije in 23 ur prakse, skupaj 30 ur in je
vsebinsko usklajen s programom, ki ga imajo poklicni gasilci v Gasilski šoli na Igu. Gre za
nadgradnjo znanj, ki jih gasilec pridobi na temeljnem usposabljanju za gasilca. Tečaja naj bi
se udeleževali predvsem gasilci iz osrednjih gasilskih društev in gasilskih enot širšega
pomena. Delovna skupina je razmišljala še o nadgradnji tega programa v obliki modula b, kjer
bi bil poudarek na prometnih nesrečah in na modulu C kjer bi bil poudarek na večjem številu
ponesrečenih (avtobus).
Poveljnik Franci Petek je izrazil zadovoljstvo, da se stvari premikajo in gredo v pravo smer z
obravnavo vseh treh področij. Poudari pa, da ni potrebe, da se tehnično reševanje še
nadgradi s tečajem ta tehnično reševanje v primeru prometnih nesreč in reševanjem v
primeru tovornih vozil in avtobusov. To področje se naj bi reševalo z drugimi oblikami
usposabljanja v obliki vaj, zato naj se najprej naredi osnovni program.
Člani komisije so si bili enotni, da se naj specifika tovornih vozil in večjega števila potnikov
(avtobusi) rešuje v informativnih ciljih v formativnih ciljih pa tega področja naj ne bi obdelali.
Nato je Leonardo Markovič predstavil še program tehničnega reševanja ob naravnih
nesrečah. Program zajema vse naravne nesreče, ki nas lahko prizadenejo in je namenjen
širšemu krogu gasilcev po teritorialnih gasilskih društvih.
Tretji program pa zajema področje reševanja iz globin in višin in ga gasilska šola že izvaja.
Povedal je še, da se je zglasil v poklicni gasilski šoli, saj so inštruktorji tudi člani aktiva.
Povedali so mu, da v šoli izobražujejo tudi CZ in poklicne gasilce in imajo že štiri linije
pripravljene. Obljubili so, da bodo program pregledali in posredovali svoje mnenje in
pripombe, kot člani aktiva pa so dobivali vsa gradiva.
Predsednik komisije Rok Leskovec pove, da so tri linije usposabljanja dovolj (promet, naravne
nesreče in reševanje iz višin in globin) in jih ni treba širiti.
Neža Strmole pove, da se v vsebino ni spuščala, občutek pa ima, da se nekatere vsebine
ponavljajo.
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Rok Leskovec pove, da bomo temeljne tečaje osnovali le na uporabo orodja, specialnosti pa
bodo nadgradnja dela z orodjem, poznavanje veščin.
Gasilec, ki je opravil tečaj specialnost tehničnega reševanja za neurja naj bi podal informacije
in znanja tudi ostalim gasilcem v enoti.
Boris Brinovšek pove, da je TR zelo težko izvajati, ker je zelo obsežno. Pove, da je težko
zagotoviti opremo kjer bi vse to lahko delali (obvladovanje drseče zemljine, podpiranje
objektov…)
Nadalje je bilo poudarjeno, da je potrebno program zaključiti in ga dopolniti še z vajami za
izvedbo programa.
Poveljnik Franci Petek poudari, da je program potrebno poenotiti še z gasilsko šolo.
Rok Leskovec je opozoril, da je treba paziti kako se pogovarja z gasilsko šolo saj je za to
potrebno imeti pooblastila. Ko bo komisija sprejemala program, bo moral biti prisoten tudi
predstavnik gasilske šole.
Sklep št. 4:
Leonardo Markovič bo s svojo delovno skuino program dopolnil s praktičnimi vajami in
gradivi za tečaj.
Komisija dobi končno verzijo programa, na katero takrat poda svoje predloge.
Ad 4.
Rok Leskovec - strategija izvajanja predavanj na daljavo (temeljna in dopolnilna teoretična
usposabljanja) - debata ideje, prava pot

Rok Leskovec pove, da je gradivo iz prejšnje seje še nekoliko dopolnil. O številu ljudi se nismo
posebej pogovarjali. Problem pa je sledenje večjemu številu tečajnikov, zato je pri
predavanju preko spleta omejil skupino na 15 prisotnih tečajnikov.
Dr. Janja Kramer Stajnko pove, da se ne strinja z omejitvijo na 15 tečajnikov. Pri predavanjih
ki se izvajajo na daljavo se ne da komunicirati s tečajniki, pogosto pa so izklopljene tudi
kamere. Pri predavanjih na fakulteti pa imajo tudi do 40 udeležencev. Tudi pri gasilskih
tečajih, ni veliko kontaktiranja s tečajniki, zato predlaga, da bi pustili polno skupino 30
tečajnikov.
Neža Strmole se strinja z Janjo Kramer Stajnko in tudi ne bi omejeval števila tečajnikov.
Boris Brinovšek s strinja s tem, da je več tečajnikov, saj bi zmanjšanje tečajnikov pomenilo
tudi podražitev tečaja.
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Leonardo Markovič pa pove, da se z omejitvijo tečajnikov strinja saj je pri podajanju
posameznih vsebinah komunikacija med predavateljem in slušatelji zelo pomembna.
Sklep št. 5:
Člani komisije so sprejeli sklep, da se pusti število tečajnikov brez omejitev.
Poveljnik Franci Petek pove, da se za predavanje na daljavo nabavlja oprema, ki bo
omogočala tudi aktivno sodelovanje tečajnikov. Na gasilske regije se bodo razdelil mobilni
monitorji, ki se bodo lahko prestavljali po tečajih, oziroma organizatorjih tečaja.
Dr. Janja Kramer Stajnko pove, da je o tem govorila že na zadnji seji in gre za zelo
sofisticirano opremo, ki omogoča ves čas aktivno povezavo s tečajnikom, tečajnik se lahko
vsak trenutek vključuje v razpravo. Operama se bo razdelila na vse regije, je enostavna za
uporabo in vključevanje tečajnikov na usposabljanje. Ta teden oprema pride na GZS, potem
pa se organizira usposabljanje in bo to velik doprinos za usposabljanje v tem času ukrepov
proti širjenju nalezljive bolezni. Oprema zahteva le osnovno poznavanje informatike. Bodo pa
organizirana usposabljanja za uporabo opreme. Gre za večje LCD ekrane – interaktivne
zaslone, opremljene s kamero, ki predavatelju sledi med predavanjem. En komplet bo tudi
na GZS kar bo omogočalo še boljše seje komisije na daljavo.
Predsednik komisije Rok Leskovec pove da bi tudi teorijo na tečajih, ki jih izvajamo v Gasilski
šoli na Igu začeli izvajati na daljavo, ko se sprostijo ukrepi proti širjenju nalezljive bolezni, pa
bi pospešeno izvajali praktični del tečajev saj je problem, da se nam iz tedna v teden nabira
večje število tečajev. Zato naj bi bilo to navodilo primerno tudi pri izvedbi tečajev za nazive
specialnosti, ki se izvajajo na nivoju Gasilske zveze Slovenije.
Nadalje je bilo v razpravi poudarjeno, da je treba nadaljevati z aktivnostmi za izvajanje
predavanj na daljavo. Predavanja naj bi se izvajala tudi v popoldanskem času po 2 ali 3 ure,
kar bi razbremenilo tečajnike in njihove delovne obveznosti. Opozorjeno pa je bilo tudi, da
ne sme preteči preveč časa med teorijo in prakso kar pa se da reševati tudi pri izvajanju
praktičnega pouka kjer se da tudi poudarek na ponavljanju teorije. Člani komisije so si bili
enotni, da bi se lahko taka praksa predavanja teoretičnega dela tečajev na daljavo ohranjala
tudi po preteku ukrepov, saj bi se tako razbremenilo tečajnike, ki morajo pogosto težave
zaradi odsotnosti iz dela.
Dokument gre naprej v sprejemanje na Poveljstvo Gasilske zveze Slovenije.
Sklep št. 6:
Člani komisije so potrdili smernice za izvajanje gasilskih usposabljanj na daljavo. Smernice se
uporabljajo tudi za izvajanje tečajev Gasilske zveze Slovenije. Pri teh se najprej izvaja
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teoretične vsebine na daljavo, po sprostitvi ukrepov proti širjenju korona virusa pa se
pospešeno izvede še praktični del tečajev.
Dokument gre naprej v sprejemanje na Poveljstvo Gasilske zveze Slovenije.
Ad 5.
Tečaj za VGČ

Predsednik komisije Rok Leskovec je člane spomnil, da je za tečaj za višje gasilske častnike
potrebno pripraviti sprejemne izpite.
Člani komisije so se v razpravi odločili, da bodo izpite pripravili tako kot v preteklem letu.
Dr. Janja Kramer Stajnko pove, da je na zadnji seji članom komisije dala sprejemne teste na
pregled, nekateri člani so jih že pregledali. Gre za 500 vprašanj iz katerih vprašanja bodo
črpali tudi za te sprejemne izpite. Člane komisije zaprosi, da pregledajo vprašanja do konca,
saj bo tako lažje sestaviti sprejemne teste za VGČ.
Razmišljati je treba tudi o operativno taktični nalogi in računski nalogi.
Sprejemnega izpita pa se na daljavo ne da narediti, zato bo datum izpitov težko določiti
Poveljnik Franci Petek pove, da sprejemne izpite moramo izvesti v januarju mesecu, tudi če
bomo to izvajali s po 6 tečajniki, ki jih bomo testirali v več učilnicah. Letos se je tečaj za VGČ
zaključil šele v mesecu oktobru in je občutno predolgo trajal.
V razpravi je bilo še poudarjeno, da testiranje mora potekati vzporedno v enem dnevu. Lahko
se izvede tudi na več lokacijah tako, da se tečajnike razdeli na več skupin in v več prostorov.
Testiranje se lahko izvede takoj, ko se šola odpre.
Izobraževanje pa se lahko izvede na daljavo v skladu s smernicami, ki jih je komisija
pripravila.
Ad 6.
Razno
Pod točko razno so člani komisije ugotovili, da je spletna seja potekala uspešno, zato bodo
tudi v bodoče nadaljevali s to prakso.
Naslednja seja bo čez 14 dni
Seja je bila zaključena ob 20:45.
Zapisal:
Matjaž Klarič
vodja za področje usposabljanja
Predsednik komisije:
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Rok Leskovec
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