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Prostovoljnim gasilskim društvom: 
1. Arja vas 
2. Braslovče 
3. Dobriša vas Petrovče 
4. Gomilsko 
5. Kapla-Pondor 
6. Ložnica pri Žalcu 

7. Ojstriška vas-Tabor 
8. Polzela 
9. Šempeter 
10. Trnava 
11. Velika Pirešica 
12. Zabukovica 

 
Zadeva: TEČAJ ZA VIŠJEGA GASILCA 2017 
 
Obveščamo vas, da se bo tečaj za višjega gasilca z oznako VIŠJI GASILEC ŽALEC-2017  pričel v 
petek, 17. marca 2017,  v Braslovčah  – gasilski dom. 
Zbor udeležencev tečaja je prvi dan ob 16.50 uri. Prosimo, da tečajniki ne zamujajo na tečaj. 
Na uvodu tečaja naj bo obvezno prisoten tudi poveljnik PGD. 
 
Urnik tečaja vam pošiljamo v prilogi, prav tako seznam tečajnikov.  
 
Tečajniki morajo biti na tečaju obvezno oblečeni in označeni v skladu s Pravili gasilske službe 
(delovna gasilska obleka, delovna siva srajca ali temno modra majica, predpisana obutev, …). 
Tečajniki naj imajo s seboj pisalni pribor, na uvodu tečaja pa tudi zdravniško spričevalo 
najmanj po 3. Členu Pravilnika o ugotavljanju zdravstvenih sposobnosti prostovoljnih gasilcev. 
 
Na praktičnih vajah morajo tečajniki s sabo prinesti tudi ustrezna predpisana zaščitna 
sredstva (gasilsko zaščitno obleko, gasilske zaščitne škornje, gasilsko zaščitno čelado z 
vezirjem, gasilske zaščitne rokavice, gasilski zaščitni pas s karabinom).  
 

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 (upošteva se 
datum, ne letnica). Kandidati morajo biti psihofizično in zdravstveno sposobni opravljati 
operativne naloge v gasilstvu. 
 
PREVERJANJE ZNANJA:  
K izpitom, ki bodo pisni, bodo lahko pristopili tečajniki, ki bodo imeli najmanj 60% prisotnost 
na teoretičnem delu in 90% prisotnost na  praktičnem delu. Opravičil za odsotnost na 
predavanjih ni. 
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Preverjanje znanja poteka stopnjevano: 
a) Preverjanje teoretičnega znanja poteka pisno po sklopih – glej urnik.  
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 zaključni izpit 
Zaključno preverjanje znanja opravi ocenjevalna komisija. 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. 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. 
 
Stroški tečaja: 
Stroški za tečaj bodo znašali med 150,00 in 180,00 EUR na osebo in bodo znani kasneje, saj 
čakamo dodatna navodila GZ Slovenije glede izvedbe. O končni višini stroškov vas bomo 
obvestili naknadno. 
Za sobote, ko predavanja in vaje potekajo cel dan, bo poskrbljeno za malico, ki bo všteta v 
ceno tečaja. Pijačo plača vsaj tečajnik sam. 
 
Vse informacije v zvezi s tečajem bodo podane tudi na uvodu tečaja. 
 
Prosimo vas, da z informacijami seznanite tečajnike iz vašega društva, dodatne informacije 
pa lahko dobite na GZ Žalec. 
 
Vsem tečajnikom želimo veliko uspeha pri pridobivanju novih znanj na področju gasilstva. 
 
Z gasilskim pozdravom  N A  P O M O Č ! 
 
 
Poveljnik  GZ Žalec:       Predsednik GZ Žalec: 
David KRK  l.r.        Edvard KUGLER 
 
 
Poslano tudi: 

 Poveljniku SŠ regije 
 Predavateljem 
 Poveljnikom GPO Braslovče, Polzela, Tabor in Žalec 
 Članom komisije za izobraževanje GZ Žalec 


