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Vsem PGD in PIGD v GZ Žalec 
 
 
Zadeva: Potrebe po usposabljanju v letu 2017 
 
V prilogi vam pošiljamo obrazec za vaše potrebe po usposabljanju v letu 2017 in prosimo, 
da nam ga vrnete do 21.10.2016. Na podlagi zbranih potreb bo izdelan program 
izobraževanja GZ Žalec za leto 2017. 
Ker pa so v veljavi nova Pravila gasilske službe prostovoljnih gasilcev in prenovljeni program 
temeljnih tečajev, vam pošiljamo nekaj informacij v zvezi s tem. Vse ostale informacije 
najdete v programu, ki je objavljen na spletni strani GZ Slovenije. 
Temeljni program usposabljanja prostovoljnih gasilcev zajema: 

 Tečaj za gasilca pripravnika – 34 ur 
 Tečaj za operativnega gasilca – 183 ur 
 Tečaj za višjega gasilca – 92 ur 
 Tečaj za nižjega gasilskega častnika – 113 ur 
 Tečaj za gasilskega častnika – 98 ur 
 Tečaj za višjega gasilskega častnika - 79 ur 
 Tečaj za visokega gasilskega častnika  

 
Tečaj za gasilca pripravnika: 
Usposabljanja se udeležijo člani gasilske organizacije, ki želijo opravljati preventivne in manj 
zahtevne operativne naloge v gasilski enoti. Cilj programa je usposobiti gasilce za izvajanje 
preventivnih in manj zahtevnih operativnih nalog v gasilski organizaciji. Usposabljanje traja 
34 ur, od tega 29 ur teoretičnih predavanj in 5 ur praktičnih vaj. Mladoletnik se lahko udeleži 
tečaja le po predhodnem pisnem dovoljenju staršev ali skrbnikov. Udeleženec po uspešno 
zaključenem programu pridobi potrebno teoretično in praktično znanje za opravljanje 
preventivnih in manj zahtevnih operativnih nalog v gasilstvu skladno s cilji programa ter čin 
gasilca pripravnika. 
 
Tečaj za operativnega gasilca: 
Usposabljanja se udeležijo člani gasilske organizacije, ki želijo opravljati operativne naloge v 
gasilski enoti. Cilj programa je usposobiti gasilce za izvajanje nalog gašenja in reševanja v 
primeru požara ter v primeru naravnih in drugih nesreč. Usposabljanje traja 149 ur, od tega 
57 ur teoretičnih predavanj in 92 ur praktičnih vaj. Mladoletnik se lahko udeleži tečaja le po 
predhodnem pisnem dovoljenju staršev ali 
skrbnikov. Udeleženec po uspešno zaključenem programu pridobi potrebno teoretično in 
praktično znanje za opravljanje operativnih nalog v gasilstvu skladno s cilji programa in čin 
gasilca. 
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Pogoji za prijavo na tečaje 
1. Tečaj za gasilca pripravnika  

 Dopolnjena starost 16 let 

2. Tečaj za operativnega gasilca  
 Dopolnjena starost 16 let in čin gasilca pripravnika  

3. Tečaj za višjega gasilca  
 2 leti aktivnega staža v činu gasilca 

4. Tečaj za nižjega gasilskega častnika (izpolniti enega od pogojev) 
 2 leti aktivnega staža v činu višjega gasilca in IV. stopnjo splošne izobrazbe ali 
 8 let v činu višjega gasilca 

5. Tečaj za gasilskega častnika (izpolniti enega od pogojev) 
 najmanj 2 leti aktivnega staža od zaključnega izpita za nižjega gasilskega častnika in 

najmanj V. stopnjo izobrazbe ali 
 najmanj 5 let aktivnega staža od zaključnega izpita za nižjega gasilskega častnika in 

najmanj IV. stopnjo izobrazbe ali 
 najmanj 8 let aktivnega staža od zaključnega izpita za nižjega gasilskega častnika; 

6. Tečaj za višjega gasilskega častnika (izpolniti enega od pogojev) 
 opravljen izpit za gasilskega častnika in ima najmanj 3 leta aktivnega staža kot 

poveljnik ali namestnik poveljnika v funkciji in najmanj V. stopnjo izobrazbe ali 
 najmanj 2 leti aktivnega staža od zaključnega izpita za gasilskega častnika in najmanj 

VII. stopnjo izobrazbe ali 
 najmanj 4 leta aktivnega staža od zaključnega izpita za gasilskega častnika in 

najmanj VI. stopnjo izobrazbe ali 
 najmanj 8 let aktivnega staža od zaključnega izpita za gasilskega častnika in najmanj 

V. stopnjo izobrazbe; 
 
Vse morebitne dodatne informacije lahko dobite na GSM GZ Žalec: 051-38-28-86. 
 
Z gasilskim pozdravom  N A  P O M O Č ! 
 
Poveljnik  GZ Žalec:       Predsednik GZ Žalec: 
David KRK  l.r.        Edvard KUGLER l.r. 
 
 
 
Priloga: 
 Obrazec Potrebe po izobraževanju v letu 2017 
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