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GASILSKIM ZVEZAM  

ČLANOM UPRAVNEGA ODBORA IN POVELJSTVA GZS 

INŠTRUKTORJEM IN PREDAVATELJEM 

 

Zadeva: PCT POGOJI ZA GASILSKA USPOSABLJANJA  

 

Spoštovani. 

 

Na območju Ministrstva za obrambo RS, tudi v Izobraževalnih centrih URSZR (Ig, Sežana in 

Pekre), je za zunanje udeležence obvezno izpolnjevanje pogoja PCT - prebolelelost, cepljenje, 

testiranje PCR (72 h), hitro testiranje HAG (48 h). Torej je pogoj PCT obvezen za udeležence 

in izvajalce usposabljanj operativnih gasilcev in ga je potrebno dokazati z ustreznim 

dokazilom v skladu z veljavnim odlokom. 

 

Na usposabljanjih prostovoljnih gasilcev na terenu (v okviru gasilskih zvez in regij) se poleg 

zgoraj navedenih pogojev upošteva tudi testiranje s testom HAG za samotestiranje. 

Samotestiranje se izvaja enkrat tedensko v enakih presledkih, pred začetkom usposabljanja. 

Odgovorne osebe, ki izvajajo ali organizirajo usposabljanje, določijo čas in kraj 

samotestiranja, ki je izvedeno v prostorih, kjer se izvaja usposabljanje. Za namen 

dokazovanja samotestiranja odgovorna oseba posreduje testirancu evidenčni list, ki vsebuje 

datum samotestiranja, rezultat testa in podpis testiranca. 

 

Stroške testiranj bo povrnila Gasilska zveza Slovenije. 

Organizatorje usposabljanj prosimo, da zbirate vse račune za testiranja, o načinu vračila pa 

vas bomo naknadno obvestili. 

 

Organizatorji gasilskih usposabljanj morate redno spremljati in upoštevati veljavne odloke, 

ukrepe, priporočila in usmeritve v Republiki Sloveniji. Upoštevati morate tudi varnostne 

ukrepe, ki jih je sprejelo Poveljstvo Gasilske zveze Slovenije.  

 

V kolikor organizator ne more zagotoviti vseh pogojev, usposabljanj in zaključnih izpitov do 

nadaljnjega ne sme izvajati. 

 

http://www.gasilec.net/
mailto:gasilska.zveza-slo@siol.net
https://gasilec.net/wp-content/uploads/2021/04/VARNOSTNI-UKREPI-ZA-PREPRECEVANJE-SIRJENJA-BOLEZNI-lekt._potrjeno_za-objavo.pdf
https://gasilec.net/wp-content/uploads/2021/04/VARNOSTNI-UKREPI-ZA-PREPRECEVANJE-SIRJENJA-BOLEZNI-lekt._potrjeno_za-objavo.pdf
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Glede na trenutno situacijo še vedno velja priporočilo, da teoretični del tečaja izvajate na 

daljavo skladno s sprejetimi smernicami Gasilske zveze Slovenije. Pri izvajanju praktičnega 

dela usposabljanja in zaključnih izpitov pa je potrebno upoštevati vse veljavne pogoje. 

 

Članom priporočamo tudi cepljenje, saj lahko s tem vsak od nas pomembno pripomore, da se 

koronavirus uspešno obvlada in se nam povrne normalno življenje in s tem nemoteno 

opravljanje naših nalog. 

 

Gasilske organizacije in njihove člane prosimo za upoštevanje veljavnih ukrepov pri izvajanju 

vseh svojih dejavnosti.  

 

Gasilske zveze prosimo, da dopis posredujete tudi svojim gasilskim društvom. 

 

Z gasilskim pozdravom: »Na pomoč!« 

 

            Poveljnik: 

                        Franci Petek 

                                                                                                                                  
            

https://gasilec.net/wp-content/uploads/2021/01/Izvajanje-gasilskih-temeljnih-usposabljanj-na-daljavo_sprejeto_14122020.pdf
https://gasilec.net/nalezimo-se-dobrih-navad-cepimo-se/

