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ZADEVA:  Načrt usposabljanj GZ Ljubljana za leto 2021  

 

Komisija za usposabljanje Gasilske zveze Ljubljana (GZL) je pripravila razpis za usposabljanja za 

nivo GZL v letu 2021. Število tečajev je načrtovano na podlagi informativnih številčnih prijav, ki so 

bile komisiji posredovane s strani prostovoljnih gasilskih društev (PGD). Načrt je vsebinsko usklajen 

in prilagojen razpisu Gasilske zveze Slovenije (GZS) za leto 2021. 

 

Na tečaje bodo v 1. krogu razporejeni kandidati tistih PGD-jev, ki so podali informativne številčne 

prijave za usposabljanja v letu 2021, v 2. krogu tudi tisti, katerih PGD-ji tega niso naredili, pod pogo-

jem, da bo na voljo dovolj razpoložljivih mest.  

Enako pravilo velja tudi za PGD-je, kateri bodo na tečaj prijavili večje število kandidatov, kot so ga 

navedli v informativni prijavi. V tem primeru bodo njihovi kandidati razporejeni v 1. krog v skladu z 

informativnim številom prijav, v 2. krog pa pod pogojem, da bo na voljo dovolj razpoložljivih mest. 

 

Kandidati, ki jih PGD-ji prijavijo na posamezne tečaje, morajo izpolnjevati pogoje za vključitev v po-

samezni program po veljavnih Pravil gasilske službe prostovoljnih gasilcev in pogoje za vključitev v 

posamezni program po veljavnih Temeljnih programih usposabljanja prostovoljnih gasilcev. V kolikor 

so s strani GZL postavljeni dodatni pogoji (npr. opravljene praktične vaje v PGD za tečaj gasilec – 

pripravnik), je potrebno predhodno opraviti tudi te.  

Kandidati morajo za uspešno dokončanje programa usposabljanja izpolniti vse pogoje veljavnih Te-

meljnih programov usposabljanja prostovoljnih gasilcev. 

   

Prijave kandidatov v Vulkan izvede PGD samostojno. Komisija za usposabljanje GZL preko e-pošte 

obvesti PGD-je, da so prijave odprte, ter po prijavah skladno z zgornjimi pogoji, razporedi kandidata 

na tečaj.  

Komisija za usposabljanje GZL bo načrt usposabljanj realizirala skladno s finančnimi zmožnostmi 

GZL, zato si pridružujemo pravico do spremembe števila tečajev. 

 

Pripravil:        Odobril: 

Namestnik predsednika komisije    Predsednik komisije za usposabljanje 

Gregor Gomboši l.r.             Anže Bitenc l.r. 
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OPREMA TEČAJNIKOV 

Na vseh tečajih morajo biti tečajniki oblečeni v gasilsko delovno obleko. Prosimo, da se tečaja udeležijo primerno urejeni. 

Pod delovno obleko naj imajo oblečeno gasilsko polo majico oz. majico temnejših barv, obute naj imajo primerne temne 

čevlje. Športna obutev ne sodi k delovni obleki. 

Na tečajih, kjer tečajniki opravljajo praktične vaje na poligonu, morajo s sabo prinesti tudi ustrezno tipizirano gasilsko 

zaščitno in reševalno opremo:  

 gasilsko zaščitno obleko,  

 gasilske zaščitne škornje, 

 gasilsko zaščitno čelado z vizirjem,  

 podkapo,  

 gasilske zaščitne rokavice,  

 gasilski zaščitni pas s karabinom.  

Poveljnike PGD naprošamo, da o tem obvestijo vse tiste tečajnike, ki jih bodo v prihodnjem letu poslali na usposabljanje v 

skladu z razpisom. 

ZDRAVNIŠKO SPRIČEVALO IN ZAVAROVANJE  

Tečajniki morajo imeti v Vulkanu vneseno veljavno ustrezno zdravniško spričevalo glede na Pravilnik o ugotavljanju zdrav-

stvene sposobnosti operativnih gasilcev (Uradni list RS, št. 19/18) in mnenje o zdravniških pregledih Poveljstva GZL ter 

zahtev Komisije za usposabljanje GZL. Za preverjanje statusa operativnega gasilca je odgovoren poveljnik gasilske enote, 

ki pošilja kandidate na vajo. Zdravniško spričevalo je veljavno od dneva izdaje listine. 

V kolikor tečajnik na uvodu tečaja nima ustreznega ali veljavnega zdravniškega spričevala, se tečajniku prepove prisotnost 

na tečaju. Društvo je dolžno poravnati celotne stroške tečaja za tečajnika. Kandidat mora imeti urejeno ustrezno zavaro-

vanje za gasilce. 

ODPOVED, ZAMENJAVA TEČAJNIKOV in PRIJAVA NA PROSTA MESTA 

Neudeležbo na tečaju je potrebno pisno odpovedati vsaj 7 koledarskih dni pred tečajem.  

V kolikor PGD (prijavitelj), ki je kandidata prijavil na tečaj, tega v predpisanem roku ne stori, se stroške tečaja  kandidata 

društvu obračuna pri financiranju za redno dejavnost. Za dan odpovedi na tečaj se šteje datum, določen z razpisom posa-

meznega tečaja. 



 

 

Zamenjave tečajnikov znotraj PGD so možne do enega (1) dneva pred začetkom tečaja. Zamenjavo opravi PGD, ki o tem 

nemudoma PISNO preko e-pošte usposabljanje@gzl.si obvesti Komisijo za usposabljanje GZL.  

Da bo tečajnik, ki je razporejen na tečaj prejel ustrezne informacije  o začetku tečaja in navodila, mora poskrbeti posamezni 

PGD oz. prijavitelj. Navodila bodo PGD-ji prejeli s strani GZL oz. Komisije za usposabljanje GZL. 

V primeru, da se kandidat tečaja ne udeleži zaradi nenadne bolezni, je potrebno pojasnilo in opravičilo posredovati na 

Komisijo za usposabljanje GZL (e-pošta) najkasneje do zaključka tečaja  (do datuma zadnjega izpita v domeni GZL). V 

tem primeru račun za neudeležbo na tečaju ne bo izstavljen. 

V primeru, da se kandidat tečaja ne udeleži zaradi nenadnega preklica dopusta s strani delodajalca, mora PGD informacijo 

pisno posredovati na Komisijo za usposabljanje GZL (e-pošta) najkasneje en (1) dan pred začetkom tečaja in kandidata 

odjaviti. V roku 5 dni od odpovedi pa mora PGD posredovati s strani delodajalca izpolnjen obrazec, ki se nahaja na spletni 

strani GZS (operativa/izobraževanje/navodila). V tem primeru račun za neudeležbo na tečaju ne bo izstavljen. 

V primeru, da tečajnik brez upravičenega dogovora oz. obvestila Komisiji za usposabljanje GZL predhodno zapusti tečaj, 

je PGD prav tako dolžno poravnati celotne stroške tečaja za tečajnika. 

Cenik posameznega tečaja sprejme Komisija za usposabljanje GZL za posamezno leto.  

Komisija za usposabljanje GZL bo izvedla načrtovani program usposabljanj prostovoljnih gasilcev v GZL v letu 2021, v 

skladu z razpoložljivimi finančnimi možnostmi GZL in Komisije in v kolikor bo na posameznem tečaju vsaj 15 kandidatov.   

V ta namen si pridružujemo pravico, da prilagodimo število izvedenih tečajev v letu 2021. 
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NAČRTOVANO ŠTEVILO TEČAJEV in USPOSABLJANJ V GZL ZA LETO 2021 

     Tečaj oz. usposabljanje Načrtovano št. tečajev Termin Oznaka 

Gasilec Pripravnik 2 pomlad / jesen 2021 PRIP GZL 21 

Operativni gasilec  2 Pomlad / jesen 2021 OG GZL 21 

Višji gasilec 1 jesen 2021 VG GZL 21 

Nižji gasilski častnik 1 pomlad 2021 NGČ GZL 21 

Varna vožnja C kategorije  1 (po 2 kandidata na PGD) pomlad 2021 / 

Varna vožnja terenskih vozil  1 (po 2 kandidata na PGD) celo leto 2021  / 

IDA Obnovitveni - GZL 1 jesen 2021 IDA OBN GZL 21 

Interventno vlamljanje   12 (po 2 kandidata na PGD) celo leto 2021 INT VL GZL 21 

Reševanje na vodi - GZL 1 pomlad 2021 RNV GZL 21 

Uporabnik radijskih zvez 1 jesen 2021 URP GZL 21 

Tehnično reševanje ob pro-

metnih nesrečah-osnovni 

1 pomlad 2021 TRE GZL 21 

Tehnično reševanje ob pro-

metnih nesrečah-nadaljevalni 

1 pomlad 2021 TRE GZL NAD 21 

Usposabljanje za vodje v 

društvih-psihologija vodenja 

1 jesen 2021 VOD GZL 21 

Usposabljanje za administra-

torje Vulkana v PGD 

1 Zima, jesen 2021 VULKAN GZL 21 

          

 

 



 

 

VSEBINSKI PREGLED TEČAJEV GZL, NAČRTOVANIH V LETU 2021 

TEČAJ ZA GASILCA PRIPRAVNIKA 

TRAJANJE Usposabljanje traja 34 ur, od tega je 29 ur teoretičnih predavanj 

in 5 ur praktičnih vaj 

ROK  za prijavo  1. TEČAJ: 18. 1. 2021       2. TEČAJ: 5. 11. 2021  

IZVEDBA  1. TEČAJ: 25. 1. 2021       2. TEČAJ: 9.11. 2021 

CILJNA SKUPINA 

 

Usposabljanja se udeležijo člani gasilske organizacije, ki želijo opravljati 

preventivne in manj zahtevne operativne naloge v gasilski enoti. 

CILJ 

PROGRAMA 

Cilj programa je usposobiti gasilce za izvajanje preventivnih in manj 

zahtevnih operativnih nalog v gasilski organizaciji. 

OBLIKA USPOSA-

BLJANJA 

Usposabljanje je organizirano kot tečaj s teoretičnim predavanjem in 

praktičnimi vajami. 

Teoretično usposabljanje se izvaja v ustrezni učilnici, praktično pa na 

ustreznih površinah za izvajanje praktičnih vaj. 

POGOJI ZA 

PRISTOP 

K tečaju za gasilca pripravnika lahko pristopi kandidat, ki izpolnjuje po-

goje, opredeljene v Pravilih gasilske službe prostovoljnih gasilcev. 

Mladoletnik se lahko udeleži tečaja le po predhodnem pisnem dovoljenju 

staršev ali skrbnikov. 

POGOJI ZA 

USPEŠNO 

DOKONČANJE 

Pogoj za uspešno dokončanje programa je vsaj 60 % udeležba na te-

oretičnem delu, uspešno opravljen izpit iz teoretičnega dela ter 100 % 

udeležba na praktičnem usposabljanju. 

 

 



 

 

TEČAJ ZA OPERATIVNEGA GASILCA 

TRAJANJE Usposabljanje traja 149 ur, od tega 57 ur teoretičnih predavanj in 

92 ur praktičnih vaj. 

ROK  za prijavo  1. TEČAJ: 18. 1. 2021        2. TEČAJ: 3. 9. 2021 

IZVEDBA  1. TEČAJ: 2.2. 2021;       2. TEČAJ: 7. 9. 2021  

CILJNA SKUPINA 

 

Usposabljanja se udeležijo člani gasilske organizacije, ki želijo opravljati 

operativne naloge v gasilski enoti. 

CILJ 

PROGRAMA 

Cilj programa je usposobiti gasilce za izvajanje nalog gašenja in 

reševanja v primeru požara ter v primeru naravnih in drugih nesreč. 

OBLIKA USPOSA-

BLJANJA 

Usposabljanje je organizirano kot tečaj s teoretičnimi predavanji in prak-

tičnimi vajami. 

Teoretično usposabljanje se izvaja v ustrezni učilnici, praktično pa na 

ustreznih površinah za izvajanje praktičnih vaj. 

POGOJI ZA 

PRISTOP 

K tečaju za operativnega gasilca lahko pristopi kandidat, ki izpolnjuje 

pogoje, opredeljene v Pravilih gasilske službe prostovoljnih gasilcev. 

Tečaja se lahko udeleži kandidat, ki ima do začetka praktičnih vaj na 

tečaju, uspešno opravljene praktične vaje v PGD, ki jih je prejel na 

tečaju GASILEC PRIPRAVIK (l.2018).  

Tečaja se lahko udeleži kandidat, ki na dan prijave izpolnjuje 18 let 

starosti. 

POGOJI ZA 

USPEŠNO 

DOKONČANJE 

Pogoji za uspešno dokončanje programa so vsaj 60 % udeležba na te-

oretičnem delu, uspešno opravljen izpit iz teoretičnega dela, 90 % 

udeležba na praktičnem usposabljanju, uspešno opravljene praktične 

vaje po programu in uspešno opravljen zaključni izpit. 

 



 

 

TEČAJ ZA VIŠJEGA GASILCA 

TRAJANJE Usposabljanje traja 92 ur, od tega 47 ur teoretičnih predavanj in 

45 ur praktičnih vaj. 

ROK  za prijavo  31. 8. 2021 

IZVEDBA  14. 9. 2021 

CILJNA SKUPINA 

 

Usposabljanja se udeležijo člani gasilske organizacije, ki želijo opravljati 

naloge vodje skupine. 

CILJ 

PROGRAMA 

Cilj programa je usposobiti gasilca za izvajanje nalog vodenja skupine. 

OBLIKA USPOSA-

BLJANJA 

Usposabljanje je organizirano kot tečaj s teoretičnimi predavanji in prak-

tičnimi vajami. 

Teoretično usposabljanje se izvaja v ustrezni učilnici, praktično pa na 

ustreznih površinah za izvajanje praktičnih vaj. 

POGOJI ZA 

PRISTOP 

K tečaju za višjega gasilca lahko pristopi kandidat, ki izpolnjuje pogoje, 

opredeljene v Pravilih gasilske službe prostovoljnih gasilcev. 

Kandidati morajo biti psihofizično in zdravstveno sposobni opravljati op-

erativne naloge v gasilstvu.  

V kolikor bo prijav med 30 in 45, bo izvedeno sprejemno testiranje, ki ga 

je, za pristop k tečaju, potrebno opraviti z vsaj 60 % uspehom.  

POGOJI ZA 

USPEŠNO 

DOKONČANJE 

Pogoji za uspešno dokončanje programa so vsaj 60 % udeležba na te-

oretičnem delu, uspešno opravljen izpit iz teoretičnega dela, 90 % 

udeležba na praktičnem usposabljanju, uspešno opravljene praktične 

vaje po programu in uspešno opravljen zaključni izpiti. 

 



 

 

TEČAJ ZA NIŽJEGA GASILSKEGA ČASTNIKA 

TRAJANJE Usposabljanje traja 113 ur, od tega 69 ur teoretičnih predavanj in 

44 ur praktičnih vaj 

ROK  za prijavo  17. 1. 2021 

IZVEDBA  9. 2. 2021 

CILJNA SKUPINA 

 

Usposabljanja se udeležijo člani gasilske organizacije, ki želijo opravljati 

naloge vodje enote. 

CILJ 

PROGRAMA 

Cilj usposabljanja je usposobiti gasilca za izvajanje nalog vodenja enote. 

OBLIKA USPOSA-

BLJANJA 

Usposabljanje je organizirano kot tečaj s teoretičnimi predavanji in prak-

tičnimi vajami. 

Teoretično usposabljanje se izvaja v ustrezni učilnici, praktično pa na 

ustreznih površinah za izvajanje praktičnih vaj. 

POGOJI ZA 

PRISTOP 

K tečaju za nižjega gasilskega častnika lahko pristopi kandidat, ki 

izpolnjuje pogoje, opredeljene v Pravilih gasilske službe prostovoljnih 

gasilcev. Kandidati morajo biti psihofizično in zdravstveno sposobni 

opravljati operativne naloge v gasilstvu. 

Tečajniki morajo s 60 % uspehom opraviti sprejemno testiranje iz 

vsebine tečaja za višjega gasilca.Če je kandidatov za razpisan tečaj pre-

več, se sprejemni kriterij lahko zaostri. 

POGOJI ZA 

USPEŠNO 

DOKONČANJE 

Pogoji za uspešno dokončanje programa so vsaj 60 % udeležba na te-

oretičnem delu, uspešno opravljen izpit iz teoretičnega dela, 90 % 

udeležba na praktičnem usposabljanju, uspešno opravljene praktične 

vaje po programu in uspešno opravljeni zaključni izpiti. 

  



 

 

OBNOVITVENI TEČAJ ZA IDA 

TRAJANJE Tečaj traja 1 dan. Tečaj traja 9 pedagoških ur, od tega sta 2 uri 

namenjeni teoretičnemu delu in 7 ur praktičnemu usposabljanju. 

ROK  za prijavo  Po pozivu Komisije za usposabljanje GZL. 

IZVEDBA  Po dogovoru Komisije za usposabljanje GZL. 

CILJNA SKUPINA 

 

Tečaj je namenjen vsem tečajnikom, ki so osnovno usposabljanje za to spe-

cialnost opravili pred več kot tremi leti. Poudarek tečaja bo na praktičnih 

vajah. 

CILJ 

PROGRAMA 

Seznanitev z:  

‒ osnovami varne uporabe in gibanjem z IDO, 

‒ pomembnostjo rednega vzdrževanja, 

‒ obremenitvami na telo (fizična pripravljenost, utrujenost, hidracija, raz-

poreditev teže na telo), 

‒ sistemom nadzora nad uporabniki IDE; 

2) usposobiti za: 

‒ pravilno in varno uporabo IDE, 

‒ osnovno vzdrževanje IDE, 

‒ vodenje evidenc nadzora IDE; 

OBLIKA USPOSA-

BLJANJA 

Usposabljanje je organizirano kot tečaj s teoretičnim usposabljanjem in 

praktičnim urjenjem. 

POGOJI ZA 

PRISTOP 

Uspešno opravljen tečaj za nosilca izolirne dihalne naprave pred več kot 

tremi leti. Tečajniki morajo imeti s seboj pozitivno zdravniško spričevalo. 

POGOJI ZA 

USPEŠNO 

DOKONČANJE 

Pogoj za dokončanje programa sta udeležba na teoretičnem in praktičnem 

delu usposabljanja in uspešno opravljene predpisane vaje po programu. 



 

 

VARNA VOŽNJA C KATEGORIJE 

TRAJANJE Tečaj traja 1 dan. teoretični del poteka v učilnici in traja 60 minut, prak-

tični del se izvaja na poligonu.  

ROK  za prijavo  31. 1. 2020 

IZVEDBA  Izvedba je načrtovana spomladi 2021.  

CILJNA SKUPINA 

 

Gasilci, ki bodo v gasilski enoti opravljali naloge voznika/strojnika vozil C kat-

egorije. Vsak PGD lahko prijavi po 2 kandidata.   

CILJ  Usposobiti gasilce za varno vožnjo gasilskih vozil C kategorije 

OBLIKA USPOSA-

BLJANJA 

Teoretični del zajema:  

- Osnove dinamike in fizikalne zakonitosti pri vožnji vozil višjih kategorij, 
- pravilna ureditev vozniškega delovnega prostora, 
- tehnika zaviranja v normalnih pogojih in v nevarnosti, 
- tehnika vožnje skozi ovinke, 
- tehnika izogibanja oviram, 
- pasivne in aktivne varnostne naprave v vozilu. 
 

Praktični del zajema:  

- Pravilna nastavitev voznikovega sedeža in volana ter pravilna drža rok, 
- vaje zaviranja v nevarnosti in primerjava zavorne poti, 
- vaje zaviranja in hkratnega izogibanja oviram, 
- vaje zaviranja na različnih podlagah, 
- vaje pravilne izpeljave ovinkov in zaviranja v njih. 

POGOJI ZA 

PRISTOP 

Kandidat mora biti voznik intervencijskih vozil C kategorije v gasilski enoti, ni 

voznik začetnik in v zadnjih treh letih ni bil pravnomočno obsojena za kaznivo 

dejanje povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti, ki ima za posledico 

smrt ene ali več oseb, ali za kaznivo dejanje zapustitve poškodovanca v 

prometni nesreči brez pomoči; 

  



 

 

VARNA VOŽNJA TERENSKIH VOZIL 

TRAJANJE Tečaj traja 1 dan oziroma 8 PUR.  

ROK  za prijavo  28. 2. 2021 

IZVEDBA  Izvedba je načrtovana spomladi oziroma glede na razpoložljivost pol-

igonov.  

CILJNA SKUPINA 

 

Gasilci, ki bodo v gasilski enoti opravljali naloge voznika/strojnika terenskih 

vozil. Kandidate lahko prijavijo PGD-ji, ki imajo v svojem operativnem sestavu 

gasilsko vozilo na podvozju terenskega osebnega vozila. Vsak PGD lahko 

prijavi po 2 kandidata.   

CILJ  Usposobiti gasilce za varno vožnjo gasilskih terenskih vozil. 

OBLIKA USPOSA-

BLJANJA 

Teoretični del zajema:  

- delovanje sil na vozilo in prenos obremenitev 
. zavorna pot in varnostna razdalja 
. delovanje sil med vožnjo v ovinek – prekrmarjenje in podkrmarjenje 
- spoznavanje vozila: motor, pogonski sklop, vrste prenosov moči … 
- obvezna in priporočena opremo za terensko vožnjo 
- značilnosti in posebnosti pnevmatik 
- tehnike terenske vožnje 

Praktični del zajema:  

- pravilen položaj sedenja, varnostni pas, vrtenje volana z vožnjo slaloma 
med stožci, 
- zanašanje vozila in zaviranje (zaviranje v primeru nevarnosti, zaviranje v 
sili, primerjava zavorne poti), 
- izpeljava ovinkov, 
- vožnja v bočnem naklonu, vzpon in spust po klančini,  
- kamelje grbe z uporabo zapore diferenciala oziroma z uporabo elektronskih 
sistemov ter pomoč sovoznika pri vožnji čez oviro, 
- premagovanje različnih terenov. 

POGOJI ZA 

PRISTOP 

Kandidat mora biti voznik intervencijskih vozil v gasilski enoti, ni voznik začet-

nik in v zadnjih treh letih ni bil pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje 

povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti.  

  


