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Vsem PGD v GZ Žalec 
 
 
 
Zadeva: Tečaj za operativnega gasilca – rok za prijave na tečaj 
 
Na podlagi razpisa izobraževanja GZ Žalec za leto 2017 bomo organizirali tečaj za 
operativnega gasilca. Kraj tečaja bo znan naknadno po zbranih prijavah. 
 
CILJ TEČAJA: 
Cilj programa je usposobiti gasilce za izvajanje nalog gašenja in reševanja v primeru požara 
ter v primeru naravnih in drugih nesreč.  
 
POGOJI:  
V skladu s pravili gasilske službe prostovoljnih gasilcev se lahko tečaja za operativnega gasilca 
udeleži član, ki ima čin gasilca pripravnika. Mladoletnik se lahko udeleži tečaja le po 
predhodnem pisnem dovoljenju staršev in skrbnikov. Kandidati morajo biti psihofizično in 
zdravstveno sposobni opravljati operativne naloge v gasilstvu, kar dokažejo z zdravniškim 
spričevalom vsaj po 3. členu Pravilnika. 
 
PREDVIDENI TERMINI ZA TEČAJ:  
PREDAVANJA IN VAJE: od 1.9.2017 dalje po sklopih 
PISNI IZPITI: bodo v več delih po vsakem sklopu predavanj 
ZAKLJUČNI IZPIT: Datum bo določen naknadno v dogovoru s tečajniki in GZ Slovenije 
 
TRAJANJE:  
Tečaj bo potekal ob petkih, sobotah ter nedeljah - skupaj 149 ur (57 ur teorije, 92 ur prakse). 
Potekal bo po sklopih – podobno kot tečaj za višjega gasilca. Točen urnik bo posredovan 
vsem PGD, ki bodo prijavila kandidate, skupaj z obvestilom o pričetku tečaja.  
 
ROK ZA PRIJAVO:  
Tečajnike prijavite v programu Vulkan na tečaj z oznako OPERATIVNI GASILEC 2017 najkasneje 
do 27.8.2017. Prednost pri prijavah imajo kandidati, ki so opravili tečaj za pripravnika 1 in 2, v 
kolikor bo še kakšno prosto mesto, se bodo lahko prijavili tudi kandidati iz tretjega tečaja. 
 
STROŠKI TEČAJA:  
Stroški bodo znani naknadno, saj se ta tečaj po novem programu izvaja pri nas prvič. 
Ocenjujemo, da bodo znašali med 220 in 250 EUR.  
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PREDMETNIK TEČAJA:  

 
 
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. 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.  
 
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. 



 
Vse dodatne informacije v zvezi s tečajem lahko dobite pri strokovni službi GZ Žalec. 
 
Z gasilskim pozdravom  N A  P O M O Č ! 
 
Poveljnik  GZ Žalec:       Predsednik GZ Žalec: 
David KRK  l.r.        Edvard KUGLER 
 
 
Poslano (po e-pošti): 

 Naslovnikom 

 Poveljniku SŠ regije 

 Članom UO in POV GZ Žalec 

 Članom kom. za izobraževanje GZ Žalec  


