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Prostovoljnim gasilskim društvom 

1. Dobriša vas – Petrovče 

2. Kapla-Pondor 

3. Levec 

4. Ločica ob Savinji 

5. Ložnica 

6. Polzela 

7. Šempeter v SD 

8. Tešova 

9. Zabukovica  

10. Žalec 

 

 

Zadeva: TEČAJ ZA OPERATIVNEGA GASILCA 2019 – obvestilo o pričetku tečaja 

 

Obveščamo vas, da se bo v skladu s programom usposabljanja GZ Žalec tečaj za operativnega 

gasilca z oznako OPERATIVNI GASILEC ŽALEC 2019  pričel v petek, 6. septembra 2019,  

na Polzeli – gasilski dom. 

 

Zbor udeležencev tečaja je prvi dan ob 16:10 uri. Prosimo, da tečajniki ne zamujajo, ker s tem 

motijo izvajanje tečaja. 

 

Na uvodu tečaja naj bo obvezno prisoten tudi poveljnik PGD. 

 

Urnik vam pošiljamo v prilogi. 

 

Seznam prijavljenih tečajnikov: 

1. JANA PETRAK ZAJC DOBRIŠA VAS PETROVČE 

2. JANJA ŽAGAR DOBRIŠA VAS PETROVČE 

3. ALENKA HORVAT DOBRIŠA VAS PETROVČE 

4. PATRICIJA HALUŽAN DOBRIŠA VAS PETROVČE 

5. JURIJ SIRŠE KAPLA PONDOR 

6. ANJA JUHART LEVEC 

7. IZA LUPŠE LEVEC 

8. TIMEJA PILIH LEVEC 

9. STAŠ TRKULJA LOČICA OB SAVINJI 

10. KLEMEN ZIDAR LOŽNICA PRI ŽALCU 

11. JANJA JEVNIŠEK SATLER LOŽNICA PRI ŽALCU 

12. GAŠPER NOVAK POLZELA 

13. DOMEN KOTNIK POLZELA 

14. DOMEN UGOVŠEK POLZELA 

15. ANA MARIJA OKORN POLZELA 

16. VERONIKA VASLE POLZELA 

17. TILEN LEŠER ŠEMPETER V SD 
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18. NEJC BOBNIČ ŠEMPETER V SD 

19. DAVID DOLENC ŠEMPETER V SD 

20. LUKA PIKL TEŠOVA 

21. MATEJ OREHOVEC TEŠOVA 

22. JAN PEČOVNIK TEŠOVA 

23. TIM POLAVDER ZABUKOVICA 

24. LUKA BEGOVIĆ ZABUKOVICA 

25. NASTJA JEGRIŠNIK ZABUKOVICA 

26. ANDRAŽ ČEHOVIN ŽALEC 

 

 

POGOJI:  

V skladu s pravili službe Gasilske zveze Slovenije se lahko tečaja za operativnega gasilca 

udeleži gasilec, ki ima čin gasilec pripravnik. Kandidati morajo biti psihofizično in zdravstveno 

sposobni opravljati operativne naloge v gasilstvu. 

 

OSEBNA OPREMA: 

Tečajniki morajo biti na tečaju obvezno oblečeni in označeni v skladu s Pravili gasilske službe 

(delovna gasilska obleka, kapa, delovna siva srajca ali temno modra majica, predpisana obutev, 

temne nogavice). Tečajniki naj imajo s seboj pisalni pribor. 

Do prvih praktičnih vaj morajo obvezno dostaviti tudi zdravniško spričevalo za 

operativnega gasilca na podlagi Pravilnika o ugotavljanju zdravstvenih sposobnosti 

prostovoljnih gasilcev, ki ga lahko po novem pravilniku izda osebni zdravnik ali pa se pregled 

kot doslej opravi v ambulanti medicine dela. Za mladoletne tečajnike velja tudi potrdilo 

osebnega zdravnika o primernem splošnem zdravstvenem stanju za opravljanje nalog 

operativnega gasilca (ob smiselni uporabi Pravilnika). 

 

Na praktične vaje 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).  

 

PREVERJANJE ZNANJA:  

K izpitom pri predavateljih bodo lahko pristopili tečajniki, ki bodo imeli najmanj 60% 

prisotnost na teoretičnem delu in 90% prisotnost na  praktičnem delu. Kljub dopustni 

odsotnosti na morajo tečajniki za pristop k zaključnemu izpitu biti pozitivno ocenjeni iz vseh tem 

teoretično in praktično.  

 

Preverjanje znanja poteka stopnjevano: 

a) Preverjanje teoretičnega znanja poteka po sklopih – glej urnik.  

b) Praktično znanje se preverja sproti med praktičnimi vajami.  

c) Zaključno preverjanje znanja oziroma zaključni izpit teoretično in praktično poteka pred 

komisijo, predsednika komisije imenuje GZS. Pogoj za opravljanje zaključnega izpita so 

opravljene vse obveznosti v zvezi z izpiti pri predavateljih in zahtevano minimalno prisotnostjo 

na tečaju. 

 

PREHRANA: 

Za sobote, ko bodo predavanja in vaje potekali cel dan, bo poskrbljeno za malico, ki bo všteta v 

ceno tečaja. Pijačo si 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 ! 

 

Predsednik komisije za strokovno usposabljanje: 

David KRK l.r. 

 

 

Poveljnik  GZ Žalec:       Predsednik GZ Žalec: 

Franc RANČIGAJ       Edvard KUGLER 

 

 

 

 

 

Poslano tudi: 

 Poveljniku SŠ regije 

 Predavateljem 

 Članom komisije za izobraževanje GZ Žalec 

 


