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REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE
Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana

Na podlagi 8., 13., 30. in 31. člena Zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno
besedilo) in Programa usposabljanja za pridobitev poklica gasilec (št. 604-35/2012-9-DGZR z dne
7.1.2013) Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje (v nadaljevanju: URSZR)
razpisuje

USPOSABLJANJE ZA PRIDOBITEV POKLICA GASILEC
1.

VRSTA IN PODLAGA ZA IZVEDBO USPOSABLJANJA:
Program usposabljanja za pridobitev poklica gasilec (objavljen je na spletni strani www.sos112.si / Sile
za zaščito, reševanje in pomoč / Izobraževalni center za zaščito in reševanje RS / Programi usposabljanja / II.
Programi za gasilstvo / 1. Program usposabljanja za pridobitev poklica gasilec)

2.

LOKACIJA IZVEDBE USPOSABLJANJA:
objekti, poligoni in druge površine Izobraževalnega centra za zaščito in reševanje RS (v
nadaljevanju: ICZR RS) na Igu in v Sežani ter drugi objekti, poligoni in območja v RS v skladu s
potrebami usposabljanja
matične enote (udeleženci iz prostovoljnih gasilskih enot brez poklicnega jedra ter samoplačniki bodo 14dnevno praktično usposabljanje opravljali v eni od večjih teritorialnih poklicnih gasilskih enot v RS)

3.

POGOJI IN DOKAZILA ZA PRISTOP K USPOSABLJANJU:
srednja tehnična ali srednja strokovna izobrazba - V. stopnja (dokazilo je kopija spričevala)
zdravniški pregled opravljen v skladu s 5. členom Pravilnika o ugotavljanju zdravstvene
sposobnosti operativnih gasilcev (Uradni list RS, št. 19/18) z dodanim testiranjem za delo na višini
-

4.

(dokazilo je veljavno zdravniško potrdilo o zdravstveni sposobnosti za opravljanje (1.) najzahtevnejših
opravil v gasilstvu – nosilec IDA ter za (2.) delo na višini)
polnoletnost (priložiti je treba kopijo (1.) izpiska iz rojstne matične knjige občanov in obojestransko kopijo
(2.) osebnega dokumenta)

da ni v kazenskem postopku in da ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje zoper življenje,
telo in premoženje (priložiti je treba (1.) dokazilo o nekaznovanosti ter (2.) dokazilo, da oseba ni v
kazenskem postopku, obe dokazili sta lahko stari največ šest mesecev)
zagotovljeno plačilo stroškov usposabljanja (dokazilo je naročilnica oz. podpisana izjava, ki je
priložena razpisu)
zagotovljena vsa potrebna osebna varovalna in druga oprema (spisek objavljen na spletni strani poleg
razpisa, dokazilo je izjava, ki je priložena k razpisu (udeleženci potrebujejo osebno varovalno in drugo
opremo že na prvi dan usposabljanja)
dokazilo o opravljenem vozniškem izpitu (vlogi se priloži obojestranska kopija vozniškega dovoljenja)

v primeru omejitve vpisa bodo imeli prednost pri izbiri kandidati poklicnih teritorialnih in
industrijskih gasilskih enot, ki so na usposabljanje napoteni v skladu z 2. odst. 13. člena Zakona o
gasilstvu
v primeru omejitve vpisa se bo upošteval tudi vrstni red popolnih prijav

STROŠKI USPOSABLJANJA, NASTANITVE IN PREHRANE:
stroški usposabljanja po trenutno veljavnem ceniku znašajo približno 3.550,00 € na udeleženca
(URSZR bo sofinancirala stroške usposabljanja udeležencem iz gasilskih enot, navedenih v 20. členu
Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS, št.
92/07, 54/09 in 23/11, 27/16)
-

stroški nastanitve in prehrane po trenutno veljavnem ceniku znašajo skupaj približno 1.950,00 €
na udeleženca (stroške plača enota, ki je udeleženca napotila na usposabljanje ali udeleženec sam, če
nastopa kot samoplačnik; za 14-dnevno usposabljanje v Sežani bo potrebna dodatna naročilnica za prehrano,
ker prehrano zagotavlja zunanje podjetje; podatki za dodatno naročilnico bodo posredovani naknadno;
Gasilska šola ne krije stroškov prevoza in prehrane v času praktičnega usposabljanja v matičnih enotah)

5.

PREVERJANJE PSIHOFIZIČNE SPOSOBNOSTI KANDIDATOV:
- Gasilska šola bo zaradi zagotavljanja najvišje stopnje varnosti skladno s programom
usposabljanja ob začetku usposabljanja in med njim izvedla več preverjanj psihofizičnih
sposobnosti kandidatov. Na osnovi rezultatov preverjanja bo Gasilska šola izdala mnenje o
ustreznosti kandidata za udeležbo oziroma napredovanje na usposabljanju (merila za preizkus
psihofizičnih sposobnosti kandidatov na usposabljanju za poklicne gasilce so sestavni del Programa
usposabljanja za pridobitev poklica gasilec; prijavljeni kandidati oziroma enote bodo o točnem datumu in
lokaciji preverjanja pravočasno obveščeni)

Identifikacijska št. za DDV: (SI) 47978457, MŠ: 2399229000, TRR: 01100-6370191114

6.

TRAJANJE USPOSABLJANJA:
usposabljanje bo trajalo 24 tednov oz. 911 pedagoških ur in bo potekalo od 3. januarja 2020 do
vključno 11. junija 2020

7.

PRIJAVE:
Prijavo z vsemi dokazili iz 3. točke razpisa pošljite izključno na prijavnem obrazcu v elektronski
obliki najkasneje do 30. oktobra 2019 na e- naslov: iczr@urszr.si (prijavni obrazec je objavljen na
spletni strani poleg razpisa).
K prijavi mora biti poleg dokazil iz 3. točke razpisa priložena tudi podpisana izjava s privolitvijo
kandidata. (izjava s privolitvijo je objavljena na spletni strani poleg razpisa)

OPOZORILO: Prijavni obrazec mora biti poslan v izvorni elektronski Wordovi obliki (.docx), ostali
dokumenti so lahko kopije originalov (v formatih pdf., jpg., gif, …)
Dodatne informacije lahko dobite v Gasilski šoli na telefonski številki 01/47-96-401 ali e-naslovu
iczr@urszr.si.

