RAZPIS
usposabljanje in izobraževanje

2014

GASILSKA ZVEZA SLOVENIJE

SPLOŠNE INFORMACIJE:
PRIJAVNI ROKI:
• od 15. do 25. novembra 2013 za tečaje izvedene od januarja do junija 2014
• od 25. aprila 2014 do 15. maja 2014 za tečaje izvedene od septembra do decembra
2014
Izjeme:
• tečaj za člane višjih poveljstev – do 10. januar 2014,
• tečaj za višje strokovne svetovalce – do 10. januar 2014,
• tečaj specialnosti reševanje na vodi in iz vode – do 30. marec 2014.
PRIJAVE NA TEČAJE
Društva prijavijo svoje kandidate v razpisnem roku na tečaje odprte v Vulkanu. Tečaji se bodo
odprli prvi dan razpisnega obdobja tekom dneva. Tečaji bodo za prijave zaprti zadnji dan
prijavnega obdobja ob 23:59:59 uri. Za eno vrsto usposabljanj bo odprt en sam tečaj. Za
ustrezno prijavo se šteje tista prijava, ki bo do roka na nivoju GZS.
Nekateri tečaji imajo omejitev števila prijavljenih glede na kategorijo društva. To pomeni, da
lahko društvo v letu 2014 (v obeh prijavnih obdobjih skupaj) na določen tečaj prijavi samo
toliko tečajnikov, kot je navedeno v spodnji tabeli. Te omejitve so sledeče:
1. kat
2. kat
3. kat
4. kat
5. kat
tečaj
IDA

4

4

4

6

6

TRE

2

4

4

6

6

NS

2

2

3

4

4

GNPA

4

4

4

6

6

GNPB

4

4

4

6

6

INŠ

2

2

2

2

2

INF

2

2

2

2

2

MŽ

4

4

4

4

4

HEL
4-6*
4-6*
4-6*
4-6*
4-6*
* za Severnoprimorsko in Obalnokraško regijo je omejitev na društvo 6, za vse ostale regija pa 4 tečajniki na društvo.
V primeru, da društvo ne bo upoštevalo zgoraj navedenih omejitev, bodo zavrnjene vse prijave
tega društva. Omejitve so uvedene z namenom, da omogočimo udeležbo na tečaju čim več
društvom in da zmanjšamo osip na tečajih.
Po končanem razpisnem obdobju bo narejena selekcija prijav po sledečih kriterijih:
1. 50% prostih mest bo razporejenih med društva III., IV. in V. kategorije
2. 50% prostih mest bo razporejenih med društva I. in II. kategorije.
Znotraj posamezne skupine bo 60% prostih mest namenjenih za društva, ki še nimajo toliko
izobraženih gasilcev, kot jih predvidevajo Merila. 40% mest pa bo razdeljenih med ostala
društva.
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UDELEŽBA NA TEČAJU:
Plačilo prehrane in nastanitve:
Za vse tiste tečajnike, ki bodo tečaje obiskovali v ICZR na Igu oziroma v Sežani velja, da jih ICZR
posebej naproša, da morajo imeti s sabo naročilnico za prehrano in prenočitev, v kolikor ne,
bodo plačali z gotovino. Na naročilnici mora biti zapisan točen naslov gasilske organizacije,
davčna številka, potrdilo o registraciji in natančna navedba na katero osebo se naročilnica
nanaša.
OPREMA TEČAJNIKOV:
Na vseh tečajih morajo biti tečajniki oblečeni v delovno gasilsko obleko. Prosimo, da se tečaja
udeležijo primerno urejeni. Pod delovno obleko naj imajo oblečeno sivo gasilsko srajco ali
majico temnejših barv, obute naj imajo primerne temne čevlje. Superge ne sodijo k delovni
obleki.
Na tečajih kjer tečajniki opravljajo praktične vaje na poligonu, pa morajo s sabo prinesti tudi
ustrezna tipizirana zaščitna sredstva: gasilsko zaščitno obleko, gasilske škornje, gasilsko
čelado z vizirjem, podkapo, zaščitne rokavice, delovni pas s karabinom. Gasilske zveze in
poveljnike naprošamo, da o tem obvestijo vse tiste tečajnike, ki jih bodo v prihodnjem letu
poslali na usposabljanje v skladu z razpisom.
ZDRAVNIŠKO SPRIČEVALO:
Tečaji na katerih morajo tečajniki na uvodu pokazati veljavno zdravniško spričevalo za
operativnega gasilca za bolj zahtevna dela: IDA, IDA OBN, GNPA in GNPB.
Tečaji na katerih morajo tečajniki na uvodu pokazati veljavno zdravniško spričevalo za
operativnega gasilca: MŽ, HEL, HEL OBN, RNV.
ODPOVED TEČAJEV:
V primeru manj kot 10 tečajnikov se tečaji zaradi ekonomskih razlogov ne bodo izvajali. Zaradi
tega vas prosimo, da nam čim preje sporočite, če se tečajniki iz vaše gasilske organizacije ne
bodo udeležili tečaja, da bomo skušali poiskati nadomestilo za izpadle tečajnike. Na spletni
strani GZS (www.gasilec.net) bo objavljena aktualna tabela s podatki o odpovedih.
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V skladu s programom dela Gasilske zveze Slovenije za leto 2014 razpisujemo
naslednja izobraževanja, ki bodo organizirana, če bo dovolj prijav in bodo
zagotovljeni materialni pogoji za izvedbo:

tečaj oz. usposabljanje

št. tečajev

oznaka

tečaj za člane višjih poveljstev
tečaj za gasilske vodje v regiji in državi
tečaj za gašenje notranjih požarov – modul A
tečaj za gašenje notranjih požarov – modul B
tečaj za gašenje požarov v naravnem okolju
tečaj za informatika
tečaj za inštruktorja
tečaj za mentor mladine
tečaj za nosilca dihalnega aparata
tečaj za predavatelja
tečaj za preventivca
tečaj za reševalca ob nesrečah z nevarnimi snovi
tečaj za reševanje na vodi in iz vode
tečaj za sodnika gasilskih in gasilskošportnih tekmovalnih disciplin
tečaj za tehničnega reševalca
tečaj za višjega strokovnega svetovalca
tečaj za vodje intervencij
tečaj za vodjo članic
usposabljanje za delo s helikopterjem
usposabljanje za portalne gasilce – enocevni predori
usposabljanje za portalne gasilce – dvocevni predori
usposabljanje za varno delo z motorno žago
obnovitveni tečaj za nosilca dihalnega aparata
obnovitveni tečaj za reševalca ob nesrečah z nevarnimi snovi
obnovitveni tečaj za reševanje na vodi in iz vode
obnovitveni tečaj za tehničnega reševalca
obnovitveno usposabljanje za delo s helikopterjem
praktične vaje
praktične vaje za dihalne naprave
posvet za regijske poveljnike

1
1
26
10
6
10
6
4
35 (+15 Pekre)
1
2
8
1
4
16
1
7
1
6
1
6
20
15 (+10 Pekre)
2
1
3
6
28
60 v Pekrah
1

ČVP
GVRD
GNPA
GNPB
GNO
INF
INŠ
MEN
IDA
PRED
PREV
NS
RNV
SOD
TR
VSS
VI
VČL
HEL
EPG
PG
MŽ
IDA OBN
NS OBN
RNV OBN
TR OBN
HEL OBN
PV
PV IDA
/

Priloga: časovni plan tečajev (bo objavljena najkasneje 5. decembra 2013).
Pridržujemo si pravico do spremembe datumov izobraževanj!
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TRAJANJE, POGOJI ZA PRISTOP, NAMEN IN POSEBNOSTI TEČAJEV
TEČAJ ZA ČLANE VIŠJIH POVELJSTEV
TRAJANJE
Tečaj traja dvakrat po štiri dni.
SPREJEMNI IZPIT
Za pristop k tečaju mora kandidat uspešno opraviti sprejemno testiranje –
doseči 60% uspeh na testiranju.
POGOJI
Na tečaj se lahko prijavijo kandidati, ki imajo opravljen tečaj za vodjo enot in
najmanj 3 leta aktivnega staža kot poveljniki gasilskega društva (vpisana funkcija v
Vulkanu) ter splošno izobrazbo najmanj V. stopnje, oziroma kandidati, z 2 letoma
aktivnega staža kot vodje enot in splošno šolsko izobrazbo VII. stopnje, oziroma
kandidati, s 4 leti aktivnega staža kot vodje enot in splošno šolsko izobrazbo VI.
stopnje, oziroma kandidati, ki imajo najmanj 7 let staža v činu gasilskega častnika
in splošno izobrazbo V. stopnje.

NAMEN

Upoštevali bomo le prijave s popolno dokumentacijo (podrobno mnenje gasilske
zveze o ustreznosti kandidata, vpisano operativno funkcijo poveljnik PGD v
Vulkanu, fotokopija diplome)!
Usposabljanje je namenjeno vsem gasilskim funkcionarjem, ki delajo na nivoju
gasilskih zvez in Gasilske zveze Slovenije. Po uspešnem usposabljanju tečajniki
dobijo čin višjega gasilskega častnika .

TEČAJ ZA GASILSKE VODJE V REGIJI IN DRŽAVI
POGOJI
Najmanj 10 let aktivnega staža od izpita za člana višjih poveljstev in splošno
izobrazbo najmanj VI. stopnje ali 5 let aktivnega staža od izpita za člana višjih
poveljstev in splošno izobrazbo najmanj VII. stopnje.

NAMEN

Povabilo poveljnika GZS. Kriterije za izbor kandidatov bo določilo poveljstvo GZS.
Usposabljanje je namenjeno vsem gasilskim funkcionarjem, ki delajo na nivoju
gasilskih zvez in Gasilske zveze Slovenije. Po uspešnem usposabljanju tečajniki
dobijo čin visoki gasilski častnik.

TEČAJ ZA GAŠENJE NOTRANJIH POŽAROV – MODUL A
TRAJANJE
Tečaj traja dva dni, tečaj se izvaja v Sežani in izjemoma v ICZR Ig.
POGOJI
Starost od 18 do 55 let. Uspešno končan tečaj za gasilca (osnovni in
nadaljevalni), opravljeno specialnost nosilec izolirnega dihalnega aparata.
Tečajniki morajo imeti s seboj pozitivno zdravniško spričevalo – operativni
gasilec za bolj zahtevna dela.
NAMEN
Tečaj je namenjen za osnovno usposabljanje gasilcev za izvajanje notranjih
napadov. Le ti so posebej izpostavljeni nevarnostim, ki so prisotne v notranjosti
zgradb. Usposobiti jih je treba za pravilno in varno gašenje v notranjih prostorih.
TEČAJ ZA GAŠENJE NOTRANJIH POŽAROV – MODUL B
TRAJANJE
Tečaj traja dva dni.
POGOJI
Starost od 18 do 55 let. Uspešno končano usposabljanje gasilcev za gašenje
notranjih požarov – modul A pred več kot enim letom. Tečajniki morajo imeti s
seboj pozitivno zdravniško spričevalo – operativni gasilec za bolj zahtevna dela.
NAMEN
Tečaj je namenjen za nadgrajevanje osnovnega znanja, ki ga gasilci pridobijo pri
osnovnem tečaju. Na tečaju se gasilec usposobi za opravljanje zahtevnih nalog
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pri gašenju notranjih napadov. Le ti so posebej izpostavljeni nevarnostim, ki so
prisotne v notranjosti zgradb. Usposobiti jih je treba za pravilno in varno gašenje
v notranjih prostorih.
TEČAJ ZA GAŠENJE POŽAROV V NARAVI
TRAJANJE
Tečaj traja 30 pedagoških ur.
POGOJI
Tečajniki morajo biti polnoletni in imeti opravljen osnovni in nadaljevalni tečaj za
gasilca.
NAMEN
Tečajniki se bodo na tečaju dopolnilno usposobili za gašenje požarov ter
izvajanje operativnih in preventivnih nalog na področju varstva pred požari v
naravnem okolju.
TEČAJ ZA INFORMATIKA
TRAJANJE
Tečaj traja 16 PUR, izvede se v petek in v soboto.
POGOJI
V program usposabljanja se lahko vključijo kandidati, ki imajo uspešno opravljen
izpit za gasilca (opravljen osnovni in nadaljevalni tečaj za gasilca).
NAMEN
Usposabljanje je namenjeno gasilcem, ki bodo v prostovoljnih gasilskih društvih
in gasilskih zvezah skrbeli za računalniško obdelavo in izmenjavo podatkov v
programu Vulkan.
TEČAJ ZA INŠTRUKTORJA
TRAJANJE
Tečaj traja 18 PUR. Izvaja se v treh zaporednih dneh in sicer od četrtka od 14.00
ure do sobote, do kosila.
POGOJI
Na to usposabljanje se lahko vključijo kandidati, ki imajo splošno šolsko
izobrazbo najmanj V. stopnje in opravljen tečaj za vodjo enot.
NAMEN
Specialnost je namenjena inštruktorjem, ki poučujejo praktični pouk v gasilski
organizaciji, predvsem tistim, ki še niso poučevali odraslim in potrebujejo
uvajanje v metode šolanja oz. poučevanja ter razvijanje spretnosti za vodenje
učnega procesa.
TEČAJ ZA MENTORJA MLADINE
Tečaji se organizirajo po dogovoru na terenu, če organizatorji zberejo vsaj 40 prijav in imajo na
voljo primerne prostore in opremo.
TRAJANJE
Tečaj traja 30 PUR in se izvede dva zaporedna konca tedna, vsakič petek popoldne
in sobota cel dan.
POGOJI
Tečaj za mentorja mladine lahko opravi kandidat, ki ima opravljen tečaj za vodjo
skupine in najmanj IV. stopnjo splošne šolske izobrazbe.
TEČAJ ZA NOSILCA DIHALNEGA APARATA
TRAJANJE
Tečaj traja dva dni.
POGOJI
Tečajniki morajo biti polnoletni in imeti opravljen osnovni in nadaljevalni tečaj za
gasilca. Tečajniki morajo imeti s seboj pozitivno zdravniško spričevalo – operativni
gasilec za bolj zahtevna dela.
NAMEN
Tečajniki se bodo na tečaju usposobili za osnovno vzdrževanje in uporabo izolirnih
dihalnih aparatov.
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TEČAJ ZA PREDAVATELJA
TRAJANJE
Tečaj traja 18 PUR. Izvaja se v treh zaporednih dneh in sicer od četrtka od 14.00
ure do sobote, do kosila.
POGOJI
Na to usposabljanje se lahko vključijo kandidati, ki imajo splošno šolsko
izobrazbo najmanj VI. stopnje in opravljen tečaj za člane višjih poveljstev ali tečaj
za višje strokovne svetovalce.
NAMEN
Specialnost je namenjena predavateljem, ki predavajo v gasilski organizaciji. Pri
tem usposabljanju želimo opozoriti, da je ta specialnost pogoj za izvajanje
usposabljanj na nivoju gasilskih zvez.
TEČAJ SPECIALNOSTI PREVENTIVEC
TRAJANJE
Tečaj traja 37 PUR
POGOJI
Na tečaj specialnosti preventivec se lahko prijavijo kandidati, ki imajo
uspešno opravljen tečaj za vodje enot, in najmanj V. stopnjo splošne
izobrazbe.
NAMEN
Cilj usposabljanja je tečajnike usposobiti za izvajanje nalog na področju
požarne preventive. Na tečaju tečajniki dopolnijo svoje znanje s področja
zakonodaje, sistemov požarne zaščite ter organizacijskih zahtev na
področju požarne varnosti. Tečajniki se seznanijo tudi s specifičnimi
lastnostmi različnih gradbenih objektov, preskrbo z vodo, evakuacijo in
podobno. Spoznajo pomen požarne preventive ter požarnovarnostnih
elementov, ki vplivajo na požarno varnost v objektu in urbanem ter
naravnem okolju. Učni program zajema tudi praktične postopke
preventivnega pregleda objekta in pisanje zapisnika.
TEČAJ ZA REŠEVALCA OB NESREČAH Z NEVARNO SNOVJO
TRAJANJE
Tečaj traja tri dni.
POGOJI
Na tečaj se lahko prijavijo kandidati, ki imajo uspešno opravljen tečaj za vodjo
skupine, specialnost nosilca izolirnega dihalnega aparata in splošno šolsko
izobrazbo najmanj IV. stopnje.
NAMEN
Tečaj je namenjen usposabljanju operativnega gasilskega kadra za osnovno
ukrepanje ob nesreči z nevarno snovjo, zato je namenjen predvsem kadrom, ki
delujejo na področjih kjer se pri svojem delu lahko srečajo z nevarnimi snovmi.
Ker pa se tovrstne nesreče pojavljajo zelo pogosto, nepričakovano in skorajda
vsepovsod je primerno, da ima vsaka enota svoje člane, ki imajo opravljeno
tovrstno usposabljanje.
TEČAJ ZA REŠEVANJE NA VODI IN IZ VODE
TRAJANJE
Tečaj traja dvakrat po tri dni.
POGOJI
Kandidati morajo imeti opravljen osnovni in nadaljevalni tečaj za gasilca, biti
morajo polnoletni, predhodno morajo opraviti preizkus znanja plavanja in
plavalnih sposobnosti v obsegu, ki ga določa veljavni učni program. Na preizkus
plavalnih sposobnosti morajo prinesti veljavno zdravniško spričevalo za
operativnega gasilca.
NAMEN
Namen programa za reševanje iz vode za potrebe gasilcev je usposobiti
udeležence za reševanje iz vode v primeru nesreč na tekočih in stoječih vodah, v
primeru poplav, naravnih in drugih nesreč ter v drugih primerih, kjer obstaja
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nevarnost utapljanja, z nevarnostmi, ki pretijo ljudem pri različnih dejavnostih
ob in na vodi, z zaščitnimi in varnostnimi ukrepi za preprečevanje nesreč z
utopitvami, za osebno reševanje iz vode brez in z opremo za prosto potapljanje
– ob pogoju, da so dobri plavalci, da se znajo potapljati in uporabljati opremo za
reševanje iz vode.
TEČAJ ZA SODNIK GASILSKIH IN GASILSKOŠPORTNIH TEKMOVALNIH DISCIPLIN
Tečaji se organizirajo po dogovoru na terenu, če organizatorji zberejo vsaj 30 prijav in imajo na
voljo primerne prostore in opremo.
TRAJANJE
Tečaj traja 38 pedagoških ur.
POGOJI
Tečaja se lahko udeleži kandidat, ki ima opravljen tečaj za vodjo enote.
NAMEN
Usposobiti tečajnike za izvajanje nalog sodnika gasilskih in gasilskošportnih
disciplin. Tečajniki dopolnijo svoje znanje s področja zakonodaje, seznanijo pa se
tudi z izvedbo in postopki ocenjevanja vaj gasilskih in gasilskošportnih
tekmovalnih disciplin.
TEČAJ ZA TEHNIČNEGA REŠEVALCA
TRAJANJE
Tečaj traja tri dni.
POGOJI
Na tečaj se lahko prijavijo kandidati, ki so polnoletni in imajo čin gasilca
(opravljen osnovni in nadaljevalni tečaj za gasilca) in splošno izobrazbo najmanj
III. stopnje.
NAMEN
Tečaj je namenjen operativnim kadrom za opravljanje nalog pri tehničnih
intervencijah.
TEČAJ ZA VIŠJEGA STROKOVNEGA SVETOVALCA
TRAJANJE
Tečaj traja 4 dni.
SPREJEMNI IZPIT
Za pristop k tečaju mora kandidat uspešno opraviti sprejemno testiranje
– doseči 60% uspeh na testiranju.
POGOJI
Na tečaj za višjega strokovnega svetovalca se lahko prijavi član gasilske organizacije,
ki ima najmanj VI. stopnjo izobrazbe in opravljen tečaj za vodjo enote.

NAMEN

Upoštevali bomo le prijave, ki vsebujejo podrobno mnenje gasilske zveze (vpisano v
Vulkan) o ustreznosti kandidata in vsebujejo popolno dokumentacijo - prijavi se
obvezno priloži fotokopija diplome, ki dokazuje izpolnjevanje razpisanih pogojev.
Usposabljanje je namenjeno vsem gasilskim funkcionarjem, ki delajo na nivoju
gasilskih zvez in Gasilske zveze Slovenije. Po uspešnem usposabljanju, tečajniki
dobijo čin višjega gasilskega častnika organizacijske smeri.

TEČAJ ZA VODJE INTERVENCIJ
TRAJANJE
Tečaj traja 30 pedagoških ur. Izvaja se na terenu, v dogovoru z regijskim
poveljnikom.
POGOJI
V program usposabljanja se lahko vključijo kandidati, ki imajo uspešno opravljen
izpit za vodjo enot (opravljen tečaj za vodjo enot).
NAMEN
Vodenje intervencij je kompleksna naloga, za katero so potrebna tako teoretična
znanja kot praktično usposabljanje. Zasnova programa zahteva urejen sistem
vodenja z znanimi postopki. Za uspešno usposabljanje je potrebno vzpostaviti
transparenten in primerljiv sistem, ki temelji predvsem na enostarešinskem
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vodenju, delegiranju nalog ter ustrezni zasnovi podpore znotraj gasilskih enot kot
tudi izven. Glede na zahtevne naloge in velika pooblastila, ki jih ima vodja
intervencije v skladu z Zakonom o gasilstvu je potrebno gasilce za opravljanje teh
nalog usposobiti.
TEČAJ ZA VODJO ČLANIC
Tečaji se organizirajo po dogovoru na terenu, če organizatorji zberejo vsaj 30 prijav in imajo
na voljo primerne prostore in avdiovizualno opremo.
TRAJANJE
Tečaj traja tri dni (petek popoldne in dve soboti cel dan).
POGOJI
Tečaja se lahko udeleži član gasilske organizacije, ki ima opravljen tečaj za vodjo
enote in splošno izobrazbo najmanj IV. stopnje ali ima opravljen tečaj za višjega
strokovnega svetovalca.
NAMEN
S tem programom želimo udeležencem (predsednicam komisij za delo s
članicami in drugim) posredovati znanja, ki jih potrebujejo za vodenje oz.
organiziranje dela s članicami ter vodenju komisij za delo s članicami.
USPOSABLJANJE ZA DELO S HELIKOPTERJEM
TRAJANJE
Tečaj traja en dan, 10 PUR.
POGOJI
Tečajniki morajo biti polnoletni in imeti opravljen osnovni in nadaljevalni tečaj za
gasilca. Tečajniki morajo imeti s seboj pozitivno zdravniško spričevalo.
NAMEN
Udeležence seznaniti in usposobiti za delo v območju zrakoplovov in za delo iz
zrakoplovov Slovenske vojske in Policije.
USPOSABLJANJE ZA PORTALNE GASILCE – ENOCEVNI PREDORI
TRAJANJE
Tečaj traja tri dni, do 28 PUR.
POGOJI
Tečajniki morajo biti polnoletni in imeti opravljen osnovni in nadaljevalni tečaj za
gasilca ter tečaje specialnost IDA. Tečajniki morajo imeti s seboj pozitivno
zdravniško spričevalo za operativnega gasilca za bolj zahtevna dela.

NAMEN

Sprejete bodo le prijave gasilcev iz enot, ki so z regijskim ali državnim načrtom
razporejene za posredovanje v primeru nesreč v predorih. Vse ostale prijave
bodo zavrnjene.
Požari in nesreče v cestnih predorih za intervencijske enote, posebej za gasilce
predstavljajo povečano varnostno tveganje, zato je treba gasilce usposobiti za
ukrepanje ob nesrečah v cestnih predorih in za aktivnosti na portalih predorov.
Namen programa je usposobiti gasilce za posredovanja v eno cevnih predorih in
portalne gasilce, ki bi v teh primerih posredovali pred in omejeno v predorih.

USPOSABLJANJE ZA PORTALNE GASILCE – DVOCEVNI PREDORI
TRAJANJE
Tečaj traja tri dni, do 28 PUR.
POGOJI
Tečajniki morajo biti polnoletni in imeti opravljen osnovni in nadaljevalni tečaj za
gasilca ter tečaje specialnosti IDA. Tečajniki morajo imeti s seboj pozitivno
zdravniško spričevalo za operativnega gasilca za bolj zahtevna dela.

NAMEN

Sprejete bodo le prijave gasilcev iz enot, ki so z regijskim ali državnim načrtom
razporejene za posredovanje v primeru nesreč v predorih. Vse ostale prijave
bodo zavrnjene.
Požari in nesreče v cestnih predorih za intervencijske enote, posebej za gasilce
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predstavljajo povečano varnostno tveganje, zato je treba gasilce usposobiti za
ukrepanje ob nesrečah v cestnih predorih in za aktivnosti na portalih predorov.
Namen programa je usposobiti gasilce za posredovanja v eno cevnih predorih in
portalne gasilce, ki bi v teh primerih posredovali pred in omejeno v predorih.
USPOSABLJANJE ZA VARNO DELO Z MOTORNO ŽAGO
Komisija za strokovno vzgojo pri GZS je na 1. seji, 30.9.2008, sprejela nov sklep o omejitvah
prijav na navedeno usposabljanje. Z njim se prijave omeji na 4 (štiri) tečajnike za vsa društva v
državi.
TRAJANJE
Tečaj traja dva dni, 16 PUR.
POGOJI
Kandidat mora imeti opravljen tečaj za gasilca (opravljen osnovni in nadaljevalni
tečaj za gasilca). Tečajniki morajo imeti s seboj pozitivno zdravniško spričevalo.

NAMEN

Pri tečajih, ki se bodo izvajala po regijah morajo tečajniki imeti s seboj pribor za
vzdrževanje motorne žage, sveže gorivo in zaščitno gasilsko opremo (zaščitna
obleka, zaščitna čelada z vizirjem, zaščitni škornji, zaščitne rokavice), protivrezne
hlače (priporočeni standard EN 381, EN 440) in glušnike (EN 352-3) ali
predpisano gozdarsko opremo (čelada z vezirjem, glušniki, protivrezne hlače,
čevlji (S3), usnjene rokavice).
Tečaj je namenjen usposabljanju gasilcev za varno delo z motorno žago v vseh
situacijah, kjer se gasilci pri svojem delu gašenja in reševanja pri različnih
nesrečah srečajo z uporabo motorne žage za uspešno interveniranje. Tečaj bo
gasilce usposobil tudi za opravljanje osnovnih vzdrževalnih del pri motorni žagi.

OBNOVITVENI TEČAJ ZA NOSILCA DIHALNE NAPRAVE
TRAJANJE
Tečaj traja en dan.
POGOJI
Uspešno opravljen tečaj za nosilca izolirne dihalne naprave. Tečajniki morajo
imeti s seboj pozitivno zdravniško spričevalo – glej stran 3. tega razpisa.
NAMEN
Tečaj je namenjen vsem tečajnikom, ki so osnovno usposabljanje za to
specialnost opravili pred več kot tremi leti. Na tečaju bodo kandidati obnovili
svoje znanje s področja uporabe izolirnih dihalnih naprav, seznanili se bodo z
novostmi, izmenjali pa bodo tudi svoje izkušnje.
Poudarek tečaja bo na praktičnih vajah.
OBNOVITVENI TEČAJ ZA REŠEVALCA OB NESREČAH Z NEVARNO SNOVJO
TRAJANJE
Tečaj traja tri dni.
POGOJI
Uspešno opravljen tečaj za reševalca ob nesrečah z nevarno snovjo pred več kot
tri leta.
NAMEN
Tečaj je namenjen vsem tečajnikom, ki so osnovno usposabljanje za to
specialnost opravili pred več kot tremi leti. Na tečaju bodo kandidati obnovili
svoje znanje s področja nevarnih snovi, seznanili se bodo z novostmi, izmenjali
pa bodo tudi svoje izkušnje. Poudarek tečaja bo na praktičnih vajah.
OBNOVITVENI TEČAJ ZA REŠEVANJE NA VODI IN IZ VODE
TRAJANJE
Tečaj traja tri dni.
POGOJI
Kandidati morajo imeti opravljen tečaj za reševalca iz vode. Tečajniki morajo
imeti s seboj pozitivno zdravniško spričevalo za operativnega gasilca.
NAMEN
Tečaj je namenjen vsem tečajnikom, ki so osnovno usposabljanje za to
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specialnost opravili pred več kot tremi leti. Namen obnovitvenega programa
usposabljanja za reševanje iz vode za potrebe gasilcev je obnoviti znanja
udeležencev za reševanje iz vode v primeru nesreč na tekočih in stoječih vodah,
v primeru poplav, naravnih in drugih nesreč ter v drugih primerih, kjer obstaja
nevarnost utapljanja, z nevarnostmi, ki pretijo ljudem pri različnih dejavnostih ob
in na vodi, z zaščitnimi in varnostnimi ukrepi za preprečevanje nesreč z
utopitvami, za osebno reševanje iz vode brez in z opremo za prosto potapljanje.
OBNOVITVENI TEČAJ ZA TEHNIČNEGA REŠEVALCA
TRAJANJE
Tečaj traja tri dni.
POGOJI
Uspešno opravljen tečaj za tehničnega reševalca pred več kot tri leta.
NAMEN
Tečaj je namenjen predvsem obnovitvi znanja tečajnikov, ki so tečaj tehničnega
reševanja že opravili, seznanitvi z novostmi na tem področju ter izmenjavi
izkušenj med tečajniki. Priporočljivo je, da se na tečaj prijavijo vsi kadri, ki so
izobraževanje opravili pred več kot tremi leti. Poudarek tečaja bo na praktičnih
vajah.
OBNOVITVENO USPOSABLJANJE ZA DELO S HELIKOPTERJEM
TRAJANJE
Tečaj traja en dan, 10 PUR.
POGOJI
Tečajniki morajo imeti opravljeno osnovno usposabljanje za delo s
helikopterjem. Tečajniki morajo imeti s seboj pozitivno zdravniško spričevalo.
NAMEN
Obnoviti znanje udeležencev usposabljanja za delo v območju zrakoplovov
Slovenske vojske in Policije. Gasilci morajo licenco obnavljati na tri leta.
PRAKTIČNE VAJE
TRAJANJE
Praktične vaje so enodnevne.
POGOJI
Praktične vaje bodo organizirane na podlagi telefonskega dogovora za termin in
pisne prijave, ki mora vsebovati poimenski seznam prijavljenih kandidatov (ime,
priimek, datum rojstva, čin, PGD). Vse podrobne in dodatne informacije dobite
pri kontaktni osebi: strokovnemu sodelavcu za izobraževanje na telefon 01 2419
758, 031 454 444.
Vsi udeleženci morajo biti polnoletni in imeti opravljen osnovni in nadaljevalni
tečaj za gasilca.
NAMEN
Praktične vaje so namenjene operativnim gasilcem. Organizacijsko se lahko
gasilska zveza prijavi na Praktične vaje kot na samostojno obliko usposabljanja
ali pa v okviru tečaja za vodjo enote in tečaja za vodjo enot ter tečaja
specialnosti strojnik pri katerem je predhodno teoretični del tečaja potekal na
gasilski zvezi.
OPOZORILO
Gasilske zveze, ki bodo v letu 2014 organizirale tečaj za vodjo enote ali tečaj za
vodjo enot morajo do 31. januarja 2014 prijaviti tečajnike na praktične vaje.
Tako bodo tečajniki razvrščeni pravočasno na praktične vaje. Gasilske zveze
bomo obvestili o rezerviranih terminih ter omogočili, da praktične vaje ne bodo
opravljali tečajniki v prevelikem časovnem razmiku od teoretičnega dela tečaja.
Gasilske zveze, ki bodo pravočasno prijavile praktične vaje v okviru tečaja za
vodjo enote ali tečaja za vodjo enot bodo imele prednost pred tistimi gasilskimi
zvezami, ki bodo prijavljale gasilce na Praktične vaje, kot samostojno obliko
usposabljanja.
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