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

da ga pred pričetkom prijavljanja na tečaje v celoti podrobno pregledate! 

 
Izobraževanje in usposabljanje gasilskih kadrov GZ Žalec v letu 2017 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 
 PRAKTIČNE VAJE NA IGU: 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 )  

 PRAKTIČNE VAJE IDA V PEKRAH: Člani se lahko udeležijo tudi praktičnih vaj za dihalne 
naprave v Pekrah, kot že letos, bomo poskušali pridobiti en termin spomladi in drugega jeseni 
2017 samo za GZ Žalec. Nanje se prijavite sami preko programa Vulkan v predpisanih rokih, ki 
vam jih bomo sporočili. Vaje zelo priporočamo, udeležijo pa se jih lahko vsi operativni gasilci z 
zdravniškim spričevalom po 3. členu Pravilnika (tečaj IDA ni pogoj).  

 
Gasilska zveza Žalec bo v letu 2017 organizirala nekatera permanentna usposabljanja glede na 
izkazane potrebe, o čemer vas bomo obveščali sproti. 

 

2. Temeljno usposabljanje je namenjeno usposabljanju za opravljanje gasilske službe in 

vodenje operativnih enot ter je osnova za pridobitev čina. Temeljni program usposabljanja 
prostovoljnih gasilcev je v celoti prenovljen in je v veljavi od 3.10.2016.  

 
Nosilec vseh tečajev je odslej Gasilska zveza Slovenije, organizator za tečaje pripravnik, operativni 
gasilec, višji gasilec, nižji gasilski častnik je gasilska zveza, za tečaj višji gasilec in nižji gasilski 
častnik lahko tudi regija. Organizator tečaja za gasilskega častnika je GZ Slovenije, lahko pa 
poteka tudi na terenu.  
 
Glede na potrebe bomo v letu 2017 v GZ Žalec organizirali naslednje temeljne tečaje: 

 
1. TEČAJ ZA PRIPRAVNIKA – 34 ur 

Organizirali bomo dva tečaja. 
 

2. TEČAJ ZA OPERATIVNEGA GASILCA – 149 ur 
 

3. TEČAJ ZA VIŠJEGA GASILCA –  92 ur 
 

4. TEČAJ ZA GASILSKEGA ČASTNIKA – 98 ur 
Organiziran bo v okviru GZ Žalec ali SS regije 

 
Podrobnosti v prilogi razpisa. 
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3.  Dopolnilno usposabljanje je namenjeno za pridobitev določenega naziva - specialnosti. 

 

Opozorilo! 
Vse prijave, ki ste jih poslali v letu 2016, so zaključene. Za vse predprijave in 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 organizira in izvaja GZ Slovenije - glej razpis izobraževanja v letu 2017, 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, B ali C) se šteje za obnavljanje IDA. 
Pravna podlaga: Zakon o varnosti in zdravju pri delu (37. in 38. člen). 
 

 

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 potrditi. Gasilska zveza Slovenije 
bo nato naredila selekcijo prijav po kriterijih, ki so navedeni v razpisu izobraževanja GZS - glejte 
razpis izobraževanja GZS. 

 
Društva ob predprijavi oblikujete prioritetno listo svojih kandidatov. Če bo na usposabljanje izbranih 
manj kandidatov, kot bo prijavljenih, bodo izbrani prvi s prioritetne liste.  

 
NOVOST IZ LETA 2015: 
Tečaja specialnosti reševanje na vodi in iz vode ne izvaja več GZ Slovenije. 

 
 

ODJAVE ZA TEČAJE GZS 

 
POMEMBNO: 
V primeru, da se član zaradi opravičenih razlogov tečaja, ki je  v organizaciji GZ Slovenije, ne more 
udeležiti, se poskuša poiskati zamenjava v okviru društva. Bodite pazljivi na datume, saj je 
potrebno neudeležbo na tečaju urediti v programu Vulkan vsaj 8 koledarskih dni pred tečajem 
(odjava ali zamenjava). Predlagamo, da GZ Žalec pisno obvestite takoj, ko izveste, da se član 
tečaja ne bo udeležil, da poskušamo poiskati menjavo v okviru GZ Žalec. Na ta način lahko 
izkoristimo vsa mesta, ki jih imamo na razpolago, saj je, kot verjetno veste, zaradi premajhne 
kapacitete tečajev veliko naših  predprijav zavrnjenih.  
 

V kolikor PGD oz. GZ (prijavitelj), ki je prijavil na tečaj, odjave ali zamenjave 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. Zamenjave so možne do enega dneva pred tečajem. V kolikor se član tečaja ne 
more udeležiti zaradi nenadnega preklica dopusta ali nenadne obolelosti, je možna odjava po 
posebnem postopku, ki je opisan v razpisu izobraževanja GZS. 
 
Odjave in zamenjave v programu Vulkan: 

1.  Če želite samo odjaviti tečajnika s tečaja – opravi jo administrator PGD na nivoju PGD, 
kliknite gumb ODJAVA.  
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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 – opravila jo bo strokovna služba 
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 za primer kakšne 
odjave uvrstili na čakalno listo. 
 

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. 
 
Opravljene zdravniške preglede obvezno 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 OD LETA 2015: 
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. V 
kolikor tečajnik zdravniškega spričevala ne bo imel, se tečaja ne more udeležiti. 
 

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 vseh 
predpisanih ur in opravili tečaja za inštruktorja, kot inštruktorji ne bodo mogli sodelovati tečajih GZ 
Žalec. 
 

ROKI ZA PRIJAVE: 

 
TEČAJI GZS 2017: 

 od 25. oktobra 2016 do 15. novembra 2016 za tečaje izvedene od januarja do junija 2017,  

 od 25. aprila 2017 do 15. maja 2017 za tečaje izvedene od julija do decembra 2017.  
 
Izjeme:  

 tečaj za višjega gasilskega častnika – do 10. januarja 2017.  
 
Ker mora vse prijave potrditi tudi GZ Žalec, ne čakajte na zadnji dan, sicer se lahko zgodi, da 
prijava ne bo pravočasno potrjena. 
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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: 
Roki za prijavo na delavnice in posvete bodo določeni naknadno.  
 
 

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 IN PREVERJANJE ZNANJA: 

 
K zaključnim izpitom bodo na vseh tečajih v organizaciji GZ Žalec lahko pristopili tečajniki, ki bodo 
na podlago novega programa usposabljanja imeli najmanj 60% prisotnost na teoretičnem delu in 
90% (tečaj za gasilca pripravnika 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 odsotnost 
na predavanjih ni (sklep UO in POV 17.12.2014). Vsa opravičila za odsotnost na vajah pa 
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. 
 
Preverjanje znanja na vseh tečajih se opravlja po novih predpisih – glejte priloge. 
 
V kolikor bo član na vajah odsoten več kot 10% 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 v delovno obleko in ustrezno označeni 
(čin, funkcija). Pod delovno obleko morajo imeti sivo gasilsko srajco ali majico temnejše barve, 
obute primerne temne čevlje in 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 zaščitne škornje, 
gasilsko zaščitno čelado z vezirjem, gasilske zaščitne rokavice, gasilski zaščitni pas s karabinom, 
podkapo), sicer se vaj ne bodo mogli udeležiti.  
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4. Usposabljanje za mladino 

 
Na podlagi novega programa temeljnega usposabljanja prostovoljnih gasilcev ter na podlagi novih 
Pravil gasilske službe prostovoljnih gasilcev (točka 5.4.) se bodo predvidoma v letu 2017 prenovili 
tudi programi usposabljanja za mladino, zato do prenove tečajev za mladino ne bomo organizirali.  
 
 

5. Zaključek 

 
 

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. 
 
 
 
Poveljnik  GZ Žalec:       Predsednik GZ Žalec: 
David KRK           Edvard KUGLER 
 
 
 
 

 
 
Priloga: 

- Razpisni pogoji za tečaje GZ Žalec 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 2017 
 
Pisne odjave so možne največ 14 dni pred pričetkom posameznega tečaja.  

 
1. TEČAJ ZA GASILSKEGA ČASTNIKA                                                                         

(ORGANIZIRAN BO V OKVIRU GZ ŽALEC ALI SŠ REGIJE) 

 
(Oznaka v Vulkanu: bo določena naknadno) 
 
PREDVIDENI TERMINI ZA TEČAJ:  
SPREJEMNO TESTIRANJE: 10.9.2017 
PREDAVANJA IN VAJE: pričetek 6.10.2017 
IZPITI: termini bodo določeni naknadno 
 
TRAJANJE:  
Tečaj bo potekal ob petkih, sobotah ter nedeljah - skupaj 98 ur (63 teorije, 35 praktičnih vaj), s tem 
da so prazniki izvzeti. Praktični del izpita v trajanju 10 pedagoških ur se opravlja v Izobraževalnem 
centru ZIR na Igu.  
Točen urnik bo posredovan vsem PGD, ki bodo prijavila kandidate, skupaj z obvestilom o pričetku 
tečaja.  
 
ROK ZA PRIJAVO: bo  sporočen naknadno. 
 
PREVERJANJE ZNANJA:  
K preverjanju znanja bodo lahko pristopili tečajniki, ki bodo imeli najmanj 60% prisotnost na 
teoretičnem delu in 90% prisotnost na  praktičnem delu. 
 
Preverjanje znanja poteka stopnjevano: 
a) Preverjanje teoretičnega znanja poteka pisno ali ustno pri predavatelju določenega predmeta 
ali pred ocenjevalno komisijo. Znanje kandidatov se ocenjuje z ocenami od 1 do 5, s poudarkom na 
opisnem ocenjevanju (nezadostno, zadostno, dobro, prav dobro, odlično). 
 
b) Praktično znanje se preverja sproti med praktičnimi vajami.  
Tečajnik lahko pri vsakem predmetu največ enkrat opravlja popravni izpit, če pri preverjanju znanja 
ni bil ocenjen s pozitivno oceno. Če popravnega izpita ne opravi, lahko ponovno opravlja izpite na 
naslednjem razpisanem tečaju. Tečajnikom se pri ponovnem vpisu na tečaj priznajo že opravljeni 
izpiti v roku štirih let na osnovi predloženega potrdila oziroma vpisa o opravljenem predmetu v bazi  
podatkov GZS. Popravni izpiti pri predmetih se na željo tečajnika lahko opravljajo pred ocenjevalno 
komisijo. 
 
c) Zaključno preverjanje znanja oziroma zaključen izpit 
Zaključno preverjanje znanja opravi ocenjevalna komisija, ki jo imenuje organizator tečaja. 
Predsednika ocenjevalne komisije imenuje poveljnik Gasilske zveza Slovenije. Predsednik 
ocenjevalne komisije ima odločilni glas pri odločitvi o uspešnosti tečajnika. Zaključni izpit je 
sestavljen iz: 

 teoretičnega dela, ki zajema preverjanje znanja iz teoretičnih vsebin, 

 zagovora seminarske naloge, ki jo tečajnik izdela v okviru predmeta Gasilska taktika, 

 praktičnega dela na vadbenem poligonu GZS. 
Teoretični del izpita poteka ustno in zajema vsebine iz vseh predmetov. Tečajnik mora pravilno 
odgovoriti na pet od sedmih vprašanj, ki mu jih postavi komisija. Tečajnik mora pripraviti 
seminarsko nalogo s področja gasilske taktike. Naloga zajema delo gašenja in reševanja gasilske 
enote in jo tečajnik zagovarja pred ocenjevalno komisijo. Seminarsko nalogo predhodno odobri 
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predavatelj predmeta Gasilska taktika. Praktični del izpita, ki zajema 10 pedagoških ur, poteka na 
vadbenem poligonu GZS s potrebnimi orodji, vozili in opremo. Tečajnik mora z gasilskim vodom in 
pripadajočo opremo, ki mu je na razpolago, pravilno izvršiti povelje, ki mu ga izda predsednik 
ocenjevalne komisije (delo enot). Zaključni izpit predsednik ocenjevalne komisije oceni opisno: 
opravil, ni opravil. V kolikor tečajnik zaključnega izpita ne opravi v prvem preizkusu, lahko v okviru 
istega tečaja največ enkrat opravlja popravni izpit. Če ne opravi popravnega izpita, lahko zaključni 
izpit ponovno opravlja na naslednjem razpisanem tečaju. 
 
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 naloge vodje enot. Po uspešno zaključenem usposabljanju 
pridobijo tečajniki čin gasilski častnik. 
 
POGOJI:  
K tečaju za gasilskega častnika lahko pristopi kandidat, ki ima enega od naslednjih pogojev:  
- najmanj 2 leti aktivnega staža od zaključnega izpita za nižjega gasilskega častnika in najmanj V. 
stopnjo izobrazbe;  
- najmanj 5 let aktivnega staža od zaključnega izpita za nižjega gasilskega častnika in najmanj IV. 
stopnjo izobrazbe;  
- najmanj 8 let aktivnega staža od zaključnega izpita za nižjega gasilskega častnika; 
 
Kandidati morajo biti psihofizično in zdravstveno sposobni opravljati operativne naloge v 
gasilstvu, kar dokažejo z zdravniškim spričevalom vsaj po 3. Členu Pravilnika. 
 
Tečajniki morajo s 60% uspehom opraviti sprejemno testiranje iz vsebine nižjega gasilskega 
častnika. Če je kandidatov za razpisan tečaj preveč, se sprejemni kriterij lahko zaostri. 
 
Opomba: 
GZ Žalec si pridružuje pravico do spremembe datumov tečaja. 

 
 
 

2. TEČAJ ZA VIŠJEGA GASILCA 

 
(Oznaka v Vulkanu: VIŠJI GASILEC 2017) 
 
PREDVIDENI TERMINI ZA TEČAJ:  
PREDAVANJA IN VAJE: od 17.3.2017 dalje 
PISNI IZPITI: 18.11.2016 
PRAKTIČNI IZPITI: 19.11.2016 
 
TRAJANJE:  
Tečaj bo potekal ob petkih, sobotah ter nedeljah - skupaj 92 ur (47 ur teorije, 45 ur prakse). Točen 
urnik bo posredovan vsem PGD, ki bodo prijavila kandidate, skupaj z obvestilom o pričetku tečaja.  
 
ROK ZA PRIJAVO:  bo  sporočen naknadno. 
 
PREVERJANJE ZNANJA:  
K preverjanju znanja bodo lahko pristopili tečajniki, ki bodo imeli najmanj 60% prisotnost na 
teoretičnem delu in 90% prisotnost na  praktičnem delu. 
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Preverjanje znanja poteka stopnjevano: 
a) Preverjanje teoretičnega znanja poteka pisno ali ustno pri predavatelju določenega predmeta ali 
pred ocenjevalno komisijo. Znanje kandidatov se ocenjuje z ocenami od 1 do 5, s poudarkom na 
opisnem ocenjevanju (nezadostno, zadostno, dobro, prav dobro, odlično). 
 
b) Praktično znanje se preverja sproti med praktičnimi vajami. Inštruktor ocenjuje znanje in veščine 
opisno: veščino je usvojil, veščine ni usvojil, skrajšano: uspešno, neuspešno. Tečajnik lahko pri 
vsakem predmetu največ enkrat opravlja popravni izpit, če pri preverjanju znanja ni bil ocenjen s 
pozitivno oceno. Če popravnega izpita ne opravi, lahko ponovno opravlja izpite na naslednjem 
razpisanem tečaju. Tečajnikom se pri ponovnem vpisu na tečaj priznajo že opravljeni izpiti v roku 
štirih let na osnovi predloženega potrdila oziroma vpisa o opravljenem predmetu v bazi podatkov 
GZS. Popravni izpiti pri predmetih se na željo tečajnika lahko opravljajo pred ocenjevalno 
komisijo. 
 
c) Zaključno preverjanje znanja oziroma zaključni izpit 
Zaključno preverjanje znanja opravi ocenjevalna komisija, ki jo imenuje organizator tečaja. 
Predsednika ocenjevalne komisije imenuje poveljnik Gasilske zveze Slovenije. Predsednik 
ocenjevalne komisije ima odločilni glas pri odločitvi o uspešnosti tečajnika. Zaključni izpit je 
sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela. Teoretični del izpita poteka ustno in zajema vsebine 
iz vseh predmetov. Tečajnik mora pravilno odgovoriti na pet od sedmih vprašanj, ki mu jih postavi 
komisija. Praktični del izpita poteka na vadbenem poligonu s potrebnimi orodji, vozili in opremo. 
Tečajnik mora z dodeljeno gasilsko skupino zaporedoma pravilno izvršiti tri povelja, ki mu jih izda 
predsednik ocenjevalne komisije. Zaključni izpit predsednik ocenjevalne komisije oceni pisno: 
opravil, ni opravil. V kolikor tečajnik zaključnega izpita ne opravi v prvem preizkusu, lahko v okviru 
istega tečaja največ enkrat opravlja popravni izpit. V kolikor ne opravi popravnega izpita, lahko 
zaključni izpit ponovno opravlja na naslednjem razpisanem tečaju. 
 
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 višjega gasilca udeleži 
gasilec, ki ima najmanj 2 leti aktivnega staža od zaključnega izpita za čin gasilca. 
Kandidati morajo biti psihofizično in zdravstveno sposobni opravljati operativne naloge v 
gasilstvu, kar dokažejo z zdravniškim spričevalom vsaj po 3. Členu Pravilnika. 
 
Opomba: 
GZ Žalec si pridružuje pravico do spremembe datumov. 
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3. TEČAJ ZA OPERATIVNEGA GASILCA 

 
Prednost pri prijavah na tečaje imajo člani tistih gasilskih društev, ki so posredovala 
potrebe za leto 2017 in katerih člani so prej opravili osnovni tečaj oz. po novem tečaj za 
gasilca pripravnika.  
 
(Oznaka v Vulkanu: OPERATIVNI GASILEC 2017) 
 
PREDVIDENI TERMINI ZA TEČAJ:  
PREDAVANJA IN VAJE: od 1.9.2016 dalje 
 
TRAJANJE: Tečaj bo potekal ob petkih, sobotah ter nedeljah, skupaj 149 ur (57 ur teorije in 92 ur 
praktičnih vaj). Točen urnik bo posredovan vsem PGD, ki bodo prijavila kandidate, skupaj z 
obvestilom o pričetku tečaja.  
 
ROK ZA PRIJAVO:  bo  sporočen naknadno. 
 
PREVERJANJE ZNANJA: 
K preverjanju znanja bodo lahko pristopili tečajniki, ki bodo imeli najmanj 60% prisotnost na 
teoretičnem delu in 90% prisotnost na  praktičnem delu. 
 
Preverjanje znanja se vrši stopnjevano: 
a) Preverjanje teoretičnega znanja se opravlja pisno ali ustno pri predavatelju določenega 
predmeta ali pred ocenjevalno komisijo. Znanje kandidatov se ocenjuje z ocenami od 1 do 5, s 
poudarkom na opisnem ocenjevanju (nezadostno, zadostno, dobro, prav dobro, odlično). 
 
b) Praktično znanje se preverja sproti med praktičnimi vajami. Inštruktor ocenjuje znanje in veščine 
opisno: veščino je usvojil, veščine ni usvojil oziroma skrajšano: uspešno, neuspešno.  
 
Tečajnik lahko pri vsakem predmetu največ enkrat opravlja popravni izpit, če pri preverjanju znanja 
ni bil ocenjen s pozitivno oceno. Če popravnega izpita ne opravi, lahko ponovno opravlja izpite na 
naslednjem razpisanem tečaju. Tečajnikom se pri ponovnem vpisu na tečaj priznajo že opravljeni 
izpiti v roku štirih let na osnovi predloženega potrdila oziroma vpisa o opravljenem predmetu v bazi 
podatkov GZS. Popravni izpiti pri predmetih se na željo tečajnika lahko opravljajo pred ocenjevalno 
komisijo. 
 
c) Zaključno preverjanje znanja oziroma zaključni izpit 
Zaključno preverjanje znanja opravi ocenjevalna komisija, ki jo imenuje organizator tečaja. 
Predsednika ocenjevalne komisije imenuje poveljnik Gasilske zveze Slovenije. Predsednik 
ocenjevalne komisije ima odločilni glas pri odločitvi o uspešnosti tečajnika. Zaključni izpit je 
sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela. Teoretični del izpita poteka ustno in zajema vsebine 
iz vseh predmetov tečaja za pripravnika in tečaja za operativnega gasilca. Tečajnik mora pravilno 
odgovoriti na pet od sedmih vprašanj, ki mu jih postavi komisija. Praktični del izpita poteka na 
vadbenem poligonu s potrebnimi orodji vozili in opremo. Tečajnik mora zaporedoma pravilno izvršiti 
tri povelja, ki mu jih izda predsednik ocenjevalne komisije. Zaključni izpit predsednik ocenjevalne 
komisije oceni pisno: opravil, ni opravil. V kolikor tečajnik zaključnega izpita ne opravi v prvem 
preizkusu, lahko v okviru istega tečaja največ enkrat opravlja popravni izpit. V kolikor ne opravi 
popravnega izpita, lahko zaključni izpit ponovno opravlja na naslednjem razpisanem tečaju. 
 
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. 
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Tečajniki pridobijo po uspešno zaključenem tečaju čin gasilec. 
 
POGOJI: k tečaju za operativnega gasilca lahko pristopi kandidat, ko dopolni starost najmanj 16 let 
in ima čin gasilca pripravnika. Mladoletnik se lahko udeleži tečaja le po predhodnem pisnem 
dovoljenju staršev ali skrbnikov. Kandidati morajo biti psihofizično in zdravstveno sposobni 
opravljati operativne naloge v gasilstvu, kar dokažejo z zdravniškim spričevalom vsaj po 3. Členu 
Pravilnika. 
 
Opomba: 
GZ Žalec si pridružuje pravico do spremembe datumov. 

 
 

4. TEČAJ ZA GASILCA PRIPRAVNIKA 

 
Glede na podane potrebe bomo v letu 2017 organizirali dva tečaja. 
 
1. TEČAJ  (Oznaka v Vulkanu: GASILEC PRIPRAVNIK 1-2017) 
 
PREDVIDENI TERMINI ZA TEČAJ:  
ROK ZA PRIJAVO: 10.1.2017 
PREDAVANJA: 20.,21.,22.,27.,28.,29. januar 2017 
PRAKTIČNE VAJE: 5. februar .2017 
IZPITI: 10. februar 2017 
 
1. TEČAJ  (Oznaka v Vulkanu: GASILEC PRIPRAVNIK 2-2017) 
 
PREDVIDENI TERMINI ZA TEČAJ:  
ROK ZA PRIJAVO: 7.2.2017 
PREDAVANJA: 17., 18., 19., 24., 25., 26. februar 2017 
PRAKTIČNE VAJE: 5. marec 2017 
IZPITI: 10. marec 2017 
 
TRAJANJE:  
Tečaj bo potekal ob petkih, sobotah ter nedeljah, skupaj 34 ur (29 ur teorije in 5 ur praktičnih vaj). 
Točen urnik bo posredovan vsem PGD, ki bodo prijavila kandidate, skupaj z obvestilom o pričetku 
tečaja.  
 
POMEMBNO:  
Ker želimo, da bi na tečajih imeli čim bolj homogene skupine (tečajnike z enakimi cilji) bo tečaj v 
prvih terminih (GASILEC PRIPRAVNIK 1 - 2017)  namenjen vsem članom, ki želijo opravljati 
operativne naloge in se bodo udeležili kasneje tudi tečaja za operativnega gasilca in drugih tečajev. 
Če bodo tečaj do tedaj uspešno opravili, se bodo lahko udeležili tečaja za operativnega gasilca že v 
jeseni 2017.  
Drugi tečaj (GASILEC PRIPRAVNIK 2 - 2017) je namenjen članom gasilske organizacije, ki 
nameravajo opravljati v gasilskih društvih predvsem preventivne in manj zahtevne operativne 
naloge in mogoče ne nameravajo nato opravljati tečaja za operativnega gasilca ali pa so že dlje 
časa člani društva in še nimajo opravljenega nobenega tečaja in s tem osnovnega pridobljenega 
znanja o gasilstvu. 
 
PREVERJANJE ZNANJA: 
K preverjanju znanja bodo lahko pristopili tečajniki, ki bodo imeli najmanj 60% prisotnost na 
teoretičnem delu in 100% prisotnost na  praktičnem delu. 
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Preverjanje znanja poteka pisno ali ustno pri predavatelju določenega predmeta ali pred 
ocenjevalno komisijo. Znanje kandidatov se ocenjuje z ocenami od 1 do 5, s poudarkom na 
opisnem ocenjevanju (nezadostno, zadostno, dobro, prav dobro, odlično). 
Tečajnik lahko pri vsakem predmetu največ enkrat opravlja popravni izpit, če pri preverjanju znanja 
ni bil ocenjen s pozitivno oceno. Če popravnega izpita ne opravi, lahko ponovno opravlja izpite na 
naslednjem razpisanem tečaju. Tečajnikom se pri ponovnem vpisu na tečaj priznajo že opravljeni 
izpiti v roku štirih let na osnovi predloženega potrdila oziroma vpisa o opravljenem predmetu v bazi 
podatkov GZS. Popravni izpiti pri predmetih se na željo tečajnika lahko opravljajo pred ocenjevalno 
komisijo. 
 
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 preventivne in manj zahtevne operativne naloge v gasilski 
enoti. 
 
Tečajniki pridobijo po uspešno zaključenem tečaju čin gasilca pripravnika. 
 
POGOJI: k tečaju za gasilca pripravnika lahko pristopi kandidat, ko dopolni starost najmanj 16 let. 
Mladoletnik se lahko udeleži tečaja le po predhodnem pisnem dovoljenju staršev ali skrbnikov.  
 
Opomba: 
GZ Žalec si pridružuje pravico do spremembe datumov. 

 
 


