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RAZPIS  
 
 

 

IZOBRAŽEVANJA 
V LETU 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

November 2014 
Dopolnitev december 2014 

 
 

Ker je v razpisu navedenih veliko pomembnih informacij in napotkov, 
predlagamo,  

da ga pred pričetkom prijavljanja na tečaje v celoti podrobno pregledate! 
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Izobraževanje in usposabljanje gasilskih kadrov GZ Žalec v letu 2015 bo potekalo v skladu s Pravili 
gasilske službe VI. Poglavje), Posebnimi pravili gasilske službe za prostovoljne gasilce (5. točka) in 
po predpisih Izobraževalnega programa pripadnikov prostovoljnih gasilskih enot. Usposabljanj 
(temeljnih, dopolnilnih in delavnic za operativne člane) se lahko udeležujejo člani in članice, 
ki izpolnjujejo pogoje za tečaje in so psihofizično sposobni opravljati operativne naloge. 
 
Program bo razporejen preko celega leta in sicer: 
 

1. Permanentno usposabljanje je predvsem v domeni poveljnikov gasilskih društev 

 
Zajema  naj: 
 izobraževanje in seznanjanje gasilcev z opremo, ki jo imajo v svojih društvih,  
 izvajanje praktičnih vaj iz različnih področij gasilstva 
 operativni člani posameznega gasilskega društva se lahko skupinsko (ne posamezniki)  

udeležijo praktičnih vaj, ki jih organizira GZ Slovenije na Igu 
 (OPOZORILO: Prijaviti se je možno samo preko gasilske zveze. Gasilska zveza  bo na podlagi 

potreb, ki so jih oddala gasilska društva, poskušala pridobiti dovolj prostih terminov, o tem pa 
bomo gasilska društva obvestili pravočasno ) 

 NOVO: Člani se lahko udeležijo tudi praktičnih vaj za dihalne naprave v Pekrah, na te pa se 
prijavite sami preko programa Vulkan v predpisanih rokih – glej razpis GZS. 

 
Gasilska zveza Žalec bo v letu 2015 organizirala naslednja permanentna usposabljanja: 
 

1. Učna delavnica za zveze      januar 2015 

2. Usposabljanje mentorjev mladine     januar 2015 

o Tema: Odgovorno vedenje 

3. Učna delavnica za poveljnike, namestnike in podpoveljnike  februar ali marec 2015 

4. Usposabljanje članov upravnih in nadzornih odborov– po potrebi februar ali marec 2015 

5. Posvet veteranov        11. marec 2015 

6. Posvet članic        11. april 2015 

7. Posvet sodnikov in mentorjev      2. polovica aprila 2015 

8. Učna delavnica za delo z motorno žago    maj 2015 

9. Učna delavnica tehnično reševanje     pomlad 2015 

10. Delavnica za strojnike       september 2015 

11. Posvet za članice GZ v mesecu požarne varnosti   3. oktober 2015 

o Osrednja tema: Ali ste storili vse za varen dom? 

12. Delavnica za bolničarje      november 2015 

 

Glede na potrebe se lahko organizirajo tudi dodatne delavnice. 
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2. Temeljno usposabljanje je namenjeno usposabljanju za opravljanje gasilske službe in 

vodenje operativnih enot in je osnova za pridobitev čina. Programi za temeljno izobraževanje so 
v veljavi od leta 2007.  

 
1. OSNOVNI TEČAJ ZA GASILCE – 62 ur 
(organizira in izvaja ga gasilsko društvo ali v primeru tečajnikov iz več gasilskih društev 
gasilsko poveljstvo občine pod nadzorom Gasilske zveze Žalec) 

 
Pomembno: Gasilsko društvo oz. gasilsko poveljstvo občine mora pred zbiranjem prijav 
obvestiti Gasilsko zvezo Žalec, ki v programu Vulkan odpre tečaj, kamor društva nato prijavijo 
svoje člane. Gasilska zveza imenuje vodjo tečaja. Najmanj 15 dni pred pričetkom mora PGD ali 
GPO na  Gasilsko zvezo Žalec posredovati ostalo dokumentacijo (seznam predavateljev in urnik)  
ter pridobiti dovoljenje za pričetek, sicer tečaj ne bo veljaven. 
V kolikor je organizator gasilsko društvo, mora pred tem pridobiti tudi pisno dovoljenje poveljnika 
GPO. 
 

2. NADALJEVALNI TEČAJ ZA GASILCE – 99 ur 
 (organizira in izvaja ga GZ Žalec – glej prilogo razpisa) 
Na podlagi prispelih potreb po usposabljanju bo v letu 2015 organiziran en nadaljevalni tečaj v 
spomladanskem času. Prednost pri prijavah na tečaje imajo gasilska društva, ki so pravočasno 
poslala potrebe za leto 2015 in katerih člani so prej opravili osnovni tečaj. 
 

3. TEČAJ ZA VODJO SKUPINE –  56 ur 
 (organizira in izvaja ga GZ Žalec – glej prilogo razpisa) 
Na podlagi potreb bo v letu 2015 jeseni organiziran tečaj za vodjo skupine. 
 
 

4. TEČAJ ZA VODJO ENOT – 87 ur 
 (organizira in izvaja ga GZ Žalec – glej prilogo razpisa) 
Na podlagi potreb bo v letu 2015 spomladi organiziran tečaj za vodjo enot. 
 

 

3.  Dopolnilno usposabljanje je namenjeno za pridobitev določenega naziva - specialnosti. 

 

Opozorilo! 
Vse prijave, ki ste jih poslali v letu 2014, so zaključene. Za vse prijave, ki so zavrnjene s strani GZ 
Žalec ali GZ Slovenije, so utemeljitve za zavrnitev navedene v Vulkanu, zato redno spremljajte 
statuse prijavnic v programu Vulkan.  
 
Dopolnilno usposabljanje razen za specialnost uporabnik radijskih postaj organizira in izvaja GZ 
Slovenije - glej razpis izobraževanja v letu 2015, ki je objavljen na spletni strani GZ Slovenije. Vse 
podrobnosti o tečajih, ki jih organizira GZS, najdete v omenjenem razpisu v rubriki operativa - 
izobraževanje.  
 
Informacija za obnovitveni tečaj IDA: 
Opravljen tečaj za gašenje notranjih požarov (modul a ali B) se šteje za obnavljanje IDA. 
Pravna podlaga: Zakon o varnosti in zdravju pri delu (37. in 38. člen). 
 
 
GZ Žalec bo v letu 2015 organizirala (več o tem v prilogi: razpisni pogoji za tečaje): 
 

1. Tečaj za uporabnike radijskih postaj – po potrebi 2 tečaja v decembru 2015 
2. Tečaj za strojnike – jeseni 2015 

 
 



                                          GZ Žalec                                                             Razpis izobraževanja 2015 
______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

4 
ZBIRANJE PRIJAV ZA TEČAJE GZS: 

 
Svoje kandidate prijavite na tečaje GZ Slovenije v razpisnih rokih, na podlagi navodil GZS, ki so 
bila poslana gasilskim društvom. GZ Žalec mora prispele prijave uskladiti s planom izobraževanja v 
posamezni občini (GPO), ki zagotavlja finančna sredstva za tečaje in prijave potrditi. Gasilska 
zveza Slovenije bo nato naredila selekcijo prijav po kriterijih, ki so navedeni v razpisu izobraževanja 
GZS - glejte razpis izobraževanja GZS. 
 
NOVO: 
-  Tečaja za člane višjih poveljstev  in za višje strokovne svetovalce do spremembe zakonodaje ne 
bosta organizirana 
- Tečaj specialnosti reševanje na vodi in iz vode – ne izvaja več GZ Slovenije 

 

ODJAVE ZA TEČAJE GZS 

 
V primeru, da se član zaradi opravičenih razlogov tečaja, ki je  v organizaciji GZ Slovenije, ne more 
udeležiti, je potrebno poskušati poiskati zamenjavo v okviru društva, GPO ali GZ ter o tem takoj 
pisno obvestiti GZ Žalec in člana komisije za izobraževanje iz vašega GPO.  
 
NOVO: 
Neudeležbo na tečaju je potrebno odpovedati vsaj 8 koledarskih dni pred tečajem. Pri tem 
upoštevajte, da mora GZ Žalec odjavo pravočasno posredovati tudi naprej na GZS. 

V kolikor PGD oz. GZ (prijavitelj), ki je prijavil na tečaj, tega v predpisanem roku ne stori, je dolžan 
poravnati celotne stroške tečaja za manjkajočega tečajnika po ceniku GZS . Dokler društvo 
oziroma prijavitelj ne poravna nastalih obveznosti do GZS, se ne more prijaviti na tečaje v 
organizaciji GZS. 
 
Odjave in zamenjave v programu Vulkan: 

1.  Če želite samo odjaviti tečajnika s tečaja – opravi jo administrator PGD na nivoju PGD. 
Kliknite gum ODJAVA.  

2.  Če želite zamenjati  tečajnika znotraj društva – opravi jo administrator PGD na nivoju PGD. 
Klikne stanje prijave »Zamenjava prijave«, pojavi se vam okno, kjer izberete novega člana 
in ko zaključite postopek, je prijavljen. Ko boste opravili menjavo, to obvezno sporočite po 
elektronski pošti na GZ Žalec. 

3.  Zamenjava tečajnikov med dvema društvoma v GZ Žalec – opravili jo bomo v strokovni 
službi GZ Žalec. 

 
Informacije o morebitnih prostih mestih bomo sproti oz. takoj, ko bomo od gasilskih društev prejeli 
podatke, pošiljali po e-pošti gasilskim društvom oz. objavljali na spletni strani GZ Žalec. Če boste 
imeli kandidate za posamezen tečaj, lahko to sporočite na GZ Žalec in vas bomo uvrstili na čakalno 
listo v primeru kakšne odjave. 
 
 

ZDRAVSTVENI PREGLEDI 

 
V juliju 2007 je bil v Uradnem listu št. 65 objavljen Pravilnik o ugotavljanju zdravstvenih sposobnosti 
operativnih gasilcev v UL št. 80/2008 pa so bile objavljene spremembe pravilnika. Pravilnik in 
spremembo pravilnika najdete na spletu. 
Pravilnik predvideva dva nivoja pregledov – za operativne gasilce in za operativne gasilce, ki 
opravljajo najzahtevnejša opravila in uporabljajo izolirni dihalni aparat.  
 
Opozarjamo vas, da morajo biti napotnice za pregled PRAVILNO IZPOLNJENE. Če potrebujete 
pri tem pomoč, se obrnite na strokovno službo GZ Žalec. 
Za dodatne informacije o zdravniških pregledih se lahko obrnete na člana komisije za 
izobraževanje iz vašega GPO ali na GZ Žalec. 



                                          GZ Žalec                                                             Razpis izobraževanja 2015 
______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

5  
 
Opravljene zdravniške preglede sproti vpisujte v program Vulkan! 
 
Za pristop k posameznim vrstam tečajev na GZS morajo tečajniki imeti zdravniško pričevalo, kot je 
opredeljeno v Razpisu GZS - stran 3.  
 

NOVO: 
Za vse tečaje v organizaciji GZ Žalec je obvezno zdravniško spričevalo vsaj po 3. členu 
pravilnika o zdravstvenih pregledih operativnih gasilcev, ki ga morajo tečajniki pokazati na 
uvodu tečaja. 
 

KANDIDATI ZA INŠTRUKTORJE V GZ ŽALEC 

 
Kandidati, ki želijo opravljati delo inštruktorja za praktične vaje, naj to takoj sporočijo na GZ Žalec, 
ker jih bomo, na podlagi pravilnika o delu inštruktorjev v GZ Žalec, ki je objavljen na spletni strani 
GZ Žalec, vključili v izvajanje praktičnih vaj na tečajih GZ Žalec. Dokler ne bodo opravili 
predpisanih ur in nato opravili tečaj za inštruktorja, kot inštruktorji ne bodo mogli sodelovati tečajih 
GZ Žalec. 

 

ROKI ZA PRIJAVE: 

 
TEČAJI GZS 2015: 
Za spomladanske tečaje GZ Slovenije je zadnji rok 15.11.2014.  
Za tečaje GZS v jesenskih terminih boste lahko prijavili člane od 25.04. do 15.05.2015. 
Ker mora vse prijave potrditi tudi GZ Žalec, ne čakajte na zadnji dan, sicer se lahko zgodi, da 
prijava ne bo pravočasno potrjena. 
 
TEČAJI GZ ŽALEC: 
Vse prijave za tečaje, ki jih organizira GZ Žalec morajo biti poslane izključno v programu VULKAN 
najkasneje do datumov, ki so v razpisnih pogojih oz. jih bomo sproti objavljali na spletni strani GZ 
Žalec. 
 
POSVETI, DELAVNICE IN IZOBRAŽEVANJE ZA MLADINO: 
Roki za prijavo na delavnice in posvete bodo določeni naknadno.  
Prijavnice za izobraževanje mladine se oddajo na priloženih prijavnicah. Rok za prijavo za mladino 
je 15. januar 2015.   
 

PLAČILO TEČAJEV: 

 
Za tečaje, ki jih organizira GZ Žalec, je potrebno pred pričetkom tečaja na transakcijski račun 
Gasilske zveze Žalec: SI56 6100 0000 7550 439 poravnati stroške tečaja. Le-ti bodo vsem PGD, ki 

bodo prijavila kandidate na tečaje, posredovani skupaj z obvestilom o pričetku tečaja. Pisne 
odjave so možne največ 14 dni pred pričetkom posameznega tečaja, ker je 

takrat pripravljen tudi stroškovnik glede na število prijav, zato kasnejših odjav ne bomo upoštevali in 
mora PGD stroške poravnati v vsakem primeru. 
 

ZAKLJUČNI IZPITI: 

 
K zaključnim izpitom bodo na vseh tečajih v organizaciji GZ Žalec lahko pristopili tečajniki, ki bodo 
imeli najmanj 70% prisotnost (SPREMEMBA – sklep UO in POV 17.12.2014) na teoretičnem 
delu in 100% prisotnost na  praktičnem delu.  
Termini za tečaje so znani vnaprej, temeljni tečaji imajo prednost pred društvenimi aktivnostmi 
(razen intervencij), zato opravičil za te vrste odsotnosti ne bomo upoštevali. Opravičil za 
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odsotnost na vajah morajo biti na GZ Žalec dostavljena do zadnjega dne vaj oz. predavanj. 
Opravičila, prejeta po poslanem obvestilu za izpite, ne veljajo! Kdor bo imel na vajah 
prisotnost manjšo od 50 %, vaj ne more nadomeščati in tečaja ne bo opravil. 
 
NOVO:  

1. Preverjanje znanja na vseh tečajih v GZ Žalec je odslej izključno pisno, popravni izpit 
prvič znova pisni, drugič pa se opravlja popravni izpit ustno pred komisijo. 

 
2. V kolikor bo član na vajah odsoten iz opravičljivih razlogov, bo moral vaje 

nadomestiti pri tistih temah, ki jih ne bo opravil v rednem delu tečaja. 
 
 
 
 

OSEBNA OPREMA: 

 
Na vseh tečajih morajo biti tečajniki obvezno oblečeni in označeni v delovnih oblekah (bluza in 
hlače, srajca, kapa, čevlji ali škornji, temne nogavice,…) v skladu s Pravili gasilske službe, točka 
12.5. Športni copati niso dovoljeni! 
Na vseh tečajih, kjer tečajniki opravljajo praktične vaje na poligonu, morajo s sabo prinesti ustrezna 
predpisana zaščitna sredstva (gasilsko zaščitno obleko, gasilske škornje, gasilsko čelado z 
vezirjem, zaščitne rokavice, delovni pas s karabinom), sicer se vaj ne bodo mogli udeležiti.  
 
 

Člani komisije za izobraževanje GZ Žalec, na katere se lahko obrnete za vse dodatne informacije: 
Za GPO Žalec  Ludvik Meklav  GSM 041 611-645 E-pošta: ludvik.meklav@gmail.com 
Za GPO Braslovče Janko Tomanič   GSM 041 783-713  E-pošta: janko.tomanic@gmail.com 
Za GPO Polzela Klemen Cvirn GSM 041 923 402 E-pošta: klemen.cvirn@gmail.com  
Za GPO Vransko Jasmina Bolte GSM 031 388-671 E-pošta: jasmina.bolte@gmail.com 
Za GPO Tabor Matej Kokovnik   GSM 041 783-302  

 
 

Za vsa navodila in pomoč, tako na področju izobraževanja kot uporabe programa Vulkan, smo 
vam na voljo tudi na Gasilski zvezi Žalec osebno v času uradnih ur, med delovnim časom pa na 
tel. 710-25-80 ali GSM 051 38 28 86. 
 

Razpis se objavi na spletnih straneh GZ Žalec, gasilskim društvom pa se pošlje pisno obvestilo na 
običajen način. 
 
 

Opomba: 
GZ Žalec si pridružuje pravico do spremembe datumov izobraževanj. 
 
 
Predsednik komisije za strokovno usposabljanje: 
Klemen HERLE 
 
 
Poveljnik  GZ Žalec:       Predsednik GZ Žalec: 
David KRK           Edvard KUGLER 
 

 
Priloga: 

- Razpisni pogoji za tečaje GZ Žalec 2015 
- Prijavnica izobraževanje mladine 

 

mailto:ludvik.meklav@gmail.com
mailto:urh.tomanic@hotmail.com
mailto:klemen.cvirn@gmail.com
mailto:jasmina.bolte@gmail.com
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RAZPISNI POGOJI ZA TEČAJE GZ ŽALEC V LETU 2015 

 
1. TEČAJ ZA VODJO ENOT 

 
Pisne odjave so možne največ 14 dni pred pričetkom posameznega tečaja.  
 
(Oznaka v Vulkanu: VODJA ENOT ŽALEC 2015) 
 
TRAJANJE 
Sprejemno testiranje bo 22. februarja  2015.  
 
Tečaj bo potekal ob petkih popoldne, sobotah cel dan ter nedeljah dopoldne od 13. marca 2015 
dalje - skupaj 79 ur (62 teorije, 17 prakse), s tem da so prazniki izvzeti, ter dodatne enodnevne 
praktične vaje v Izobraževalnem centru ZIR na Igu.  
 
ROK ZA PRIJAVO: bo sporočen naknadno. 
Točen urnik bo posredovan vsem PGD, ki bodo prijavila kandidate, skupaj z obvestilom o pričetku 
tečaja.  
 
IZPITI 
Izpiti bodo po sklepu GZ Žalec pisni in praktični – termini bodo določeni naknadno. 
 
ROK ZA PRIJAVO  bo  sporočen naknadno!  
 
K zaključnim izpitom bodo lahko pristopili tečajniki, ki bodo imeli najmanj 70% prisotnost na 
teoretičnem delu in 100% prisotnost na  praktičnem delu. 
 
NAMEN 
Prostovoljni gasilci morajo biti v skladu z Zakonom o gasilstvu usposobljeni za opravljanje nalog 
gašenja in reševanja v primeru požarov, naravnih in drugih nesreč. Usposabljanja se udeležijo člani 
gasilske organizacije, ki so uspešno in aktivno delovali kot vodje enote in želijo opravljati naloge 
vodje enot. Po uspešno zaključenem usposabljanju pridobijo tečajniki čin gasilski častnik. 
 
POGOJI 
Tečaja za vodje enot se lahko udeleži gasilec, ki ima najmanj 2 leti aktivnega staža kot vodja 
enote in gasilec z najmanj VI. stopnjo splošne šolske izobrazbe in 3 leti staža v gasilski enoti 
- opravljen osnovni in nadaljevalni tečaj.  Kandidati morajo biti psihofizično in zdravstveno sposobni 
opravljati operativne naloge v gasilstvu. 
 
Tečajniki morajo s 60% uspehom opraviti sprejemno testiranje iz vsebine za vodjo enote. 
 
Opomba: 
GZ Žalec si pridružuje pravico do spremembe datumov. 

 
 

2. TEČAJ ZA VODJO SKUPINE 
 
Pisne odjave so možne največ 14 dni pred pričetkom posameznega tečaja.  
 
(Oznaka v Vulkanu: VODJA SKUPINE 2015) 
 
TRAJANJE 
Sprejemno testiranje bo 11. oktobra 2015.  
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8 Tečaj bo potekal ob petkih popoldne, sobotah cel dan ter nedeljah dopoldne od 6. novembra 2015 
dalje - skupaj 56 ur (41 ur teorije, 15 ur prakse) ter dodatno zaključna vaja. Točen urnik bo 
posredovan vsem PGD, ki bodo prijavila kandidate, skupaj z obvestilom o pričetku tečaja.  
 
Izpiti bodo po sklepu GZ Žalec pisni in praktični – termini bodo določeni po dogovoru s tečajniki. 
 
ROK ZA PRIJAVO:  bo  sporočen naknadno. 
 
K zaključnim izpitom bodo lahko pristopili tečajniki, ki bodo imeli najmanj 70% prisotnost na 
teoretičnem delu in 100% prisotnost na  praktičnem delu. 
 
NAMEN:  
Prostovoljni gasilci morajo biti v skladu z Zakonom o gasilstvu usposobljeni za opravljanje nalog 
gašenja in reševanja v primeru požarov, naravnih in drugih nesreč. 
Usposabljanja se udeležijo člani gasilske organizacije, ki so uspešno in aktivno delovali v činu 
gasilec in želijo opravljati naloge vodje skupine. 
 
POGOJI:  
V skladu s pravili službe Gasilske zveze Slovenije se lahko tečaja za vodjo skupine udeleži gasilec, 
ki ima najmanj 2 leti aktivnega staža s činom gasilec (opravljen osnovni in nadaljevalni tečaj). 
Kandidati morajo biti psihofizično in zdravstveno sposobni opravljati operativne naloge v gasilstvu.  
 
Tečajniki morajo s 60% uspehom opraviti sprejemno testiranje iz vsebine osnovnega in 
nadaljevalnega tečaja. 
 
 

3. NADALJEVALNI TEČAJ ZA GASILCE 

 
Prednost pri prijavah na tečaje imajo člani tistih gasilskih društev, ki so posredovala 
potrebe za leto 2015 in katerih člani so prej opravili osnovni tečaj. Pisne odjave so možne 
največ 14 dni pred pričetkom posameznega tečaja.  
 
K zaključnim izpitom bodo lahko pristopili tečajniki, ki bodo imeli najmanj 70% prisotnost na 
teoretičnem delu in 100% prisotnost na  praktičnem delu. 
 
NAMEN: Prostovoljni gasilci morajo biti v skladu z Zakonom o gasilstvu usposobljeni za opravljanje 
nalog gašenja in reševanja v primeru požarov, naravnih in drugih nesreč. Usposabljanja se 
udeležijo člani gasilske organizacije, ki želijo opravljati operativne naloge v gasilski enoti. 
 
Tečajniki pridobijo po uspešno zaključenem tečaju čin gasilec. 
 
POGOJI: Nadaljevalnega tečaja za gasilca se lahko udeleži pripravnik, ki je uspešno opravil 
osnovni tečaj za gasilca in izpolnjuje pogoje za prostovoljnega gasilca v skladu z 19. členom 
Zakona o gasilstvu. 
 
 
TRAJANJE: Tečaj bo potekal ob petkih, sobotah ter nedeljah od, skupaj 99 ur (50 ur teorije in 49 
ur prakse). Točen urnik bo posredovan vsem PGD, ki bodo prijavila kandidate, skupaj z obvestilom 
o pričetku tečaja.  
 
ZELO POMEMBNO: 
Po dveh letih članu osnovni tečaj ne velja več in ga mora član pripravnik opraviti ponovno. 
 
 (Oznaka v Vulkanu: NADALJEVALNI TEČAJ 2015) 
 



                                          GZ Žalec                                                             Razpis izobraževanja 2015 
______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

9  
PREDVIDENI TERMINI ZA TEČAJ:  
PREDAVANJA: od 16. januar do 31. januar 2015 
VAJE: od 20. februar do 8. marec 2015  
PISNI IZPITI: 13.2.2015 
PRAKTIČNI IZPITI: termin bo določen naknadno 
 
ROK ZA PRIJAVO: 04.01.2015 
 
 

4. TEČAJ SPECIALNOSTI STROJNIK 

 
(Oznaka v Vulkanu: STROJNIK 2015) 
 
TRAJANJE: Tečaj bo organiziran v jesenskem času s pričetkom 2. oktobra 2015. Urnik tečaja bo 
pripravljen pred zbiranjem prijav. Tečaj traja 45 ur od tega 17 ur predavanj in 28 ur vaj. 
 
ROK ZA PRIJAVO: izključno v programu Vulkan - bo sporočen naknadno. 
 
IZPITI: Termini izpitov bodo določeni naknadno. Izpit obsega pisni test in praktično vajo. 
K zaključnim izpitom bodo lahko pristopili tečajniki, ki bodo imeli najmanj 70% prisotnost na 
teoretičnem delu in 100% prisotnost na  praktičnem delu. 
 
NAMEN: Člani gasilske organizacije bodo z opravljenim tečajem usposobljeni za opravljanje nalog 
strojnika. 
 
POGOJI: V skladu s pravili službe Gasilske zveze Slovenije se lahko tečaja za strojnika udeleži 
gasilec, ki ima izpit za gasilca (opravljen osnovni in nadaljevalni tečaj). Kandidati morajo biti 
psihofizično in zdravstveno sposobni opravljati operativne naloge v gasilstvu.  
 
 

5. TEČAJ SPECIALNOSTI UPORABNIK RADIJSKIH POSTAJ 

 
(Oznaka v Vulkanu: RADIJSKE ZVEZE 2015) 
 
TERMIN ZA TEČAJ: 11. december 2015,  tečaj traja 6 ur. Če bo več prijav, bosta organizirana dva 
tečaja, drugi tečaj bo 12. decembra 2015. 
 
ROK ZA PRIJAVO (izključno v programu Vulkan): Rok za prijavo bo sporočen naknadno. 
 
IZPITI: Izpit se opravi isti dan kot tečaj. Na tečaju je obvezna 100% prisotnost. 
 
NAMEN: Člani gasilske organizacije bodo z opravljenim tečajem usposobljeni za opravljanje nalog 
uporabnika sredstev radijskih zvez. 
 
POGOJI: V skladu s pravili službe Gasilske zveze Slovenije se lahko tečaja za uporabnika sredstev 
radijskih zvez udeleži gasilec, ki ima opravljen osnovni in nadaljevalni tečaj za gasilca. 
Kandidati morajo biti psihofizično in zdravstveno sposobni opravljati operativne naloge v gasilstvu.  
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6. IZOBRAŽEVANJE ZA MLADINO 

»PROGRAMI ZA PRIDOBIVANJE PREVENTIVNIH ZNAČK« 

 
Programi za pridobivanje preventivnih značk »PREPREČUJMO POŽARE« se bodo izvajali v 
zimskih in jesenskih mesecih (januar, februar, marec, oktober, november, december) na podlagi 
dogovora med Mladinsko komisijo GZ Žalec, komisijo za izobraževanje GZ Žalec in gasilskimi 
društvi. Prijavo opravite na priloženi prijavnici do 15. januarja 2014.  
 
15 dni pred pričetkom izvajanja posameznega tečaja za preventivne značke bo gasilskim društvom, 
ki bodo prijavila kandidate, poslano obvestilo za tečaj. Gasilsko društvo mora najkasneje v roku 7 
dni potrditi seznam prijavljenih oz. poslati novega. Na podlagi pisnih odgovorov društev bo komisija 
za izobraževanje pripravila finančni razrez za posamezno izobraževanje. Stroške poravnajo 
prijavitelji (gasilska društva). V kolikor društvo pisno ne bo potrdilo seznama ali poslalo 
novega v roku, se bo upoštevala prva prijavnica. Navedeno velja le za izobraževanje 
mladine. 
Izvajali se bodo naslednji programi: 
 

A. PROGRAM ZA BRONASTO ZNAČKO »PREPREČUJMO POŽARE« 
 

Trajanje: Program obsega  10 učnih ur predavanj in praktičnih vaj ter zaključno testiranje. 
 
Pogoji: V programu za bronasto značko lahko sodelujejo mladi v starosti od 7 do 11 let (letniki 
2004 – 2008). 
 
Izpiti in zaključek tečaja: Bronasto značko prejmejo mladi, ki bodo imeli na tečaju najmanj 75% 
prisotnost in bodo uspešno opravili preverjanje znanja. 
  

B. PROGRAM ZA SREBRNO ZNAČKO »PREPREČUJMO POŽARE« 
 
Trajanje: Program obsega  10 učnih ur predavanj in praktičnih vaj ter zaključno testiranje. 
 
Pogoji: V programu za srebrno značko lahko sodelujejo mladi v starosti od 12 do 13 let (letniki 
2002 – 2003). Opravljen program za bronasto značko ni pogoj za prijavo.  
 
Izpiti in zaključek tečaja: Srebrno značko prejmejo mladi, ki bodo imeli na tečaju najmanj 75% 
prisotnost in bodo uspešno opravili preverjanje znanja.  
 
 

C. PROGRAM ZA ZLATO ZNAČKO »PREPREČUJMO POŽARE« 
 
Trajanje: Program obsega  12 učnih ur predavanj in praktičnih vaj ter zaključno testiranje. 
 
Pogoji: V programu za zlato značko lahko sodelujejo mladi v starosti od 14 do 16 let (letniki 1999 – 
2001). Opravljena programa za bronasto ali srebrno značko nista pogoj za prijavo.  
 
Izpiti in zaključek tečaja: Zlato značko prejmejo mladi, ki bodo imeli na tečaju najmanj 75% 
prisotnost in bodo uspešno opravili preverjanje znanja.  


