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Na podlagi drugega odstavka 2. člena Pravilnika o strokovnih izpitih poklicnih gasilcev (Uradni
list RS, št. 31/00, 108/11 in 35/14) izdajam

PROGRAM
DODATNEGA USPOSABLJANJA KANDIDATOV ZA OPRAVLJANJE STROKOVNEGA
IZPITA POVELJNIKA ALI OPERATIVNEGA VODJO GASILSKE ENOTE
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A SPLOŠNI DEL

1 IME PROGRAMA
Program dodatnega usposabljanja kandidatov za opravljanje strokovnega izpita poveljnika ali
operativnega vodjo gasilske enote (v nadaljevanju program).

2 UTEMELJITEV PROGRAMA
V 13. členu Zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo) so
določeni pogoji, ki jih mora izpolnjevati poklicni gasilec. Eden izmed teh je tudi strokovni izpit, ki
ga mora poveljnik ali operativni vodja poklicne gasilske enote z najmanj višjo strokovno
izobrazbo opraviti najpozneje v enem letu po nastopu dela.
V Pravilniku o strokovnih izpitih poklicnih gasilcev (Uradni list RS, št. 31/00, 108/11 in 35/14) sta
določena program in postopek opravljanja strokovnih izpitov za poklicne gasilce. Skladno z
določbo drugega odstavka drugega člena minister, pristojen za varstvo pred požarom, predpiše
program dodatnega usposabljanja kandidatov za opravljanje strokovnega izpita poveljnika ali
operativnega vodjo gasilske enote najmanj z izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih
prve stopnje skladno z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, oziroma z izobrazbo, ki ustreza ravni
izobrazbe, pridobljene po študijskih programih prve stopnje. Udeležba na dodatnem
usposabljanju za opravljanje strokovnega izpita poveljnika ali operativnega vodjo gasilske enote
ni pogoj za opravljanje strokovnega izpita.
To je nov program usposabljanja, katerega namen je udeležence podrobneje seznaniti z
vsebinami strokovnega izpita poveljnika ali operativnega vodje gasilske enote.

3 CILJNA SKUPINA
Program je namenjen poklicnim gasilcem, ki vodijo operativno delo v poklicnih gasilskih enotah.

4 CILJI PROGRAMA
Splošni cilj programa je seznanitev z vsebinami oziroma priprava udeležencev za uspešno
opravljanje strokovnega izpita za poveljnika ali operativnega vodjo poklicne gasilske enote.
Posebni cilji programa so seznaniti udeležence:
− z ureditvijo in pristojnostmi lokalne samouprave ter s predpisi s področja varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami (naravne in druge nesreče, varstvo pred požarom,
gasilstvo),
− s predpisi o varnosti in zdravju pri delu,
− z vodenjem in poveljevanjem na intervencijah.
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5 TRAJANJE PROGRAMA
Usposabljanje traja sedem pedagoških ur.

6 OBVEZNI NAČINI PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA
Predavatelji sproti, med usposabljanjem, ustno, s postavljanjem vprašanj in pogovorom,
preverjajo razumevanje snovi in znanje udeležencev.
Ocenjevanje znanja ni predvideno.

7 POGOJI ZA VKLJUČITEV V PROGRAM
Pogoji za vključitev v program so:
‒ najmanj višja stopnja strokovne izobrazbe,
‒ uspešno končano usposabljanje za pridobitev poklica gasilec,
‒ opravljen strokovni izpit za poklicnega gasilca,
‒ najmanj pet let delovnih izkušenj pri opravljanju operativnih nalog gasilstva,
‒ vodenje operativnega dela v poklicni gasilski enoti.

8 POGOJI ZA NAPREDOVANJE V PROGRAMU
Ni posebnih pogojev za napredovanje znotraj programa.

9 POGOJI ZA USPEŠNO DOKONČANJE PROGRAMA
Ni posebnih pogojev za dokončanje programa.

10 KAJ UDELEŽENEC PRIDOBI S TEM PROGRAMOM
Udeleženec pridobi pregled nad vsebinami, katerih poznavanje je pogoj za uspešno opravljanje
strokovnega izpita za poveljnika ali operativnega vodjo poklicne gasilske enote.

11 ORGANIZACIJA IZOBRAŽEVANJA

Nosilec usposabljanja je Uprava RS za zaščito in reševanje. Izvajalec usposabljanja je
Izobraževalni center za zaščito in reševanje RS.
Usposabljanje je organizirano v obliki seminarja. Izvaja se v skupini z najmanj sedmimi
udeleženci.
Predavatelji naj pri usposabljanju skladno s cilji programa uporabljajo metode, oblike in sredstva
za izobraževanje odraslih.
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Del usposabljanja se lahko izvede tudi z različnimi oblikami izobraževanja na daljavo, na primer
prek e-učilnice.
Izvedbo usposabljanja financira Uprava RS za zaščito in reševanje.
Nadomestila za plačo, potne stroške, stroške prehrane in namestitve krije organizacija, ki
udeleženca napoti na usposabljanje, ali udeleženec sam.

12 POSEBNOSTI IZVEDBE PROGRAMA
Pri izvedbi programa ni posebnosti.

13 IZOBRAZBA, ZNANJE, VEŠČINE IN DELOVNE IZKUŠNJE, KI JIH MORAJO IMETI
IZVAJALCI PROGRAMA
Predavatelji morajo imeti najmanj višjo strokovno izobrazbo in poznati strokovno področje, ki ga
predavajo.

14 VIDEZ LISTINE
Listina ima obliko potrdila, ki ga izda Izobraževalni center za zaščito in reševanje Republike
Slovenije.
Udeleženec dobi ob koncu usposabljanja potrdilo o opravljenem programu (z imenom programa
in datumom usposabljanja).

15 AVTORJI PROGRAMA IN KATALOGOV
Avtorji programa in katalogov so:
‒ mag. Mojca Zupan, Uprava RS za zaščito in reševanje,
‒ Janja Brulc, Uprava RS za zaščito in reševanje,
‒ Združenje slovenskih poklicnih gasilcev,
‒ mag. Zdenka Krese, Uprava RS za zaščito in reševanje.
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B POSEBNI DEL
16 PREDMETNIK
Zap.
št.
1

2

3

4

5.

Vsebina
Lokalna samouprava:
− način uresničevanja lokalne samouprave,
− pogoji za ustanovitev občine,
− območje in deli občin,
− organi občine (župan, občinski svet, nadzorni odbor),
− pristojnosti posameznih organov občine,
− način financiranja občine,
− občinske javne službe.
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami:
− predpisi s področja varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami,
− temeljne naloge sistema varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami,
− pravice in dolžnosti državljanov,
− alarmiranje in obveščanje,
− zaščitni ukrepi,
− sile za zaščito, reševanje in pomoč,
− viri financiranja varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami.
Varstvo pred požarom:
− zakonska opredelitev pojmov s področja varstva pred
požarom,
− subjekti s področja varstva pred požarom in njihove
pristojnosti,
− temeljna določila zakona in podzakonskih aktov o
varstvu pred požarom,
− ukrepi varstva pred požarom,
− obveznosti delodajalca.
Gasilstvo:
− merila za organiziranje in opremljanje gasilskih enot,
− osebna in skupna zaščitna oprema gasilcev,
− oznake in čini gasilcev,
− poklicno opravljanje gasilske službe (pogoji, pravice,
dolžnosti),
− prostovoljno opravljanje gasilske službe (pogoji, pravice,
dolžnosti),
− pravice in dolžnosti vodje intervencije,
− pristojnost poveljevanja,
− stavkovna pravila v gasilski enoti,
− organizacija in naloge Gasilske zveze Slovenije.
Varnost in zdravje pri delu:
– pravna ureditev varnosti in zdravja pri delu,
– temeljna načela varnosti in zdravja pri delu,
– obveznosti delodajalca,

Število
pedagoških ur
1

1

1

1

1
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naloge strokovnega delavca pri zagotavljanju varnosti
pri delu,
– pravice in dolžnosti delavca,
– nadzor nad izvajanjem predpisov o varnosti in zdravju
pri delu.
Vodenje in poveljevanje na intervencijah:
− predpisi o vodenju in poveljevanju na intervencijah,
− poveljevanje moštvu,
− organizacija poveljniškega mesta,
− postopki vodenja intervencij,
− kontrola ukrepov,
− poveljevanje in vodenje velikih požarov,
− komuniciranje in poročanje,
− štabno vodenje,
− pisno poročanje,
− analiziranje,
− osnove razvoja požara v zaprtem prostoru in naravnem
okolju,
− osnove taktičnega nastopa pri gašenju velikih požarov,
− posebne naloge pri gašenju požarov v naravnem okolju,
industriji ...,
− postopki po končani intervenciji.
Skupaj:
–

6.

2

7

7

17 KATALOG ZNANJA
Katalog znanja za predmet vsebuje ime predmeta oziroma vsebine, predmetno specifične
kompetence in operativne cilje. Operativni cilji določajo razmerje med informativnimi in
formativnimi cilji.
Vsebina ali kompetenca

Lokalna samouprava

Varstvo pred naravnimi
drugimi nesrečami

Varstvo pred požarom

Gasilstvo

Informativni cilji

Formativni cilji

(vsebina, teorije, modeli,
(veščine, metode, postopki,
strokovni standardi)
koncepti, strategije)
Udeleženec:
Udeleženec:
spozna:
– upošteva
predpisano
– način
uresničevanja
ureditev in pristojnosti
lokalne samouprave;
lokalne samouprave,
– pogoje za ustanovitev
občine,
– območje in dele občin,
– organe občine (župan,
občinski svet, nadzorni
odbor),
– pristojnosti posameznih
organov občine,
– način financiranja občine,
– občinske javne službe;
pozna:
– upošteva
predpise
s
in
– predpise
s
področja
področja varstva pred
naravnimi
in
drugimi
varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami,
nesrečami;
– temeljne naloge sistema
varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami,
– pravice
in
dolžnosti
državljanov,
– sistem alarmiranja in
obveščanja,
– vrste zaščitnih ukrepov,
– organiziranost
sil
za
zaščito,
reševanje
in
pomoč,
– vire financiranja varstva
pred naravnimi in drugimi
nesrečami;
pozna:
– upošteva
predpise
s
– zakonsko
opredelitev
področja varstva pred
požarom;
pojmov
s
področja
varstva pred požarom,
– subjekte
s
področja
varstva pred požarom in
njihove pristojnosti,
– temeljna določila zakona
in podzakonskih aktov o
varstvu pred požarom,
– ukrepe
varstva
pred
požarom,
– obveznosti delodajalca;
pozna:
– upošteva
predpise
s
– merila za organiziranje in
področja gasilstva;
opremljanje
gasilskih
8

–
–
–
–
–
–
–
–

enot,
osebno
in
skupno
zaščitno opremo gasilcev,
oznake in čine gasilcev,
pogoje
za
poklicno
opravljanje
gasilske
službe,
pogoje za prostovoljno
opravljanje
gasilske
službe,
pravice in dolžnosti vodje
intervencije,
pristojnost poveljevanja,
stavkovna
pravila
v
gasilski enoti,
organizacijo in naloge
Gasilske zveze Slovenije;

Varnost in zdravje pri delu

pozna:
– pravno ureditev varnosti in
zdravja pri delu,
– temeljna načela varnosti in
zdravja pri delu,
– obveznosti delodajalca,
– naloge strokovnega delavca
o zagotavljanju varnosti pri
delu,
– pravice in dolžnosti delavca,
– pristojnosti za izvajanje
nadzora nad izvajanjem
predpisov o varnosti in
zdravju pri delu;

–

upošteva
predpise
področja
varnosti
zdravja pri delu;

Vodenje in poveljevanje

pozna:
– predpise o vodenju in
poveljevanju
na
intervencijah,
– postopek
razporejanja
moštva, gasilske opreme
in tehnike ter gasilnih
sredstev,
– načela za oblikovanje
poveljniškega mesta ter
štaba za vodenje,
– različne postopke vodenja
intervencij,
– postopek
izvajanja
kontrole ukrepov,
– taktiko poveljevanja in
vodenja velikih požarov (v
zaprtem
prostoru,
naravnem
okolju,
industriji,
stanovanjskih
stavbah ...),
– način
in
oblike
komuniciranja
z
nadrejenimi
in
podrejenimi ter dajanje
izjav medijem,

–

pozna pravice in dolžnosti
vodje intervencije,
samostojno
poveljuje
gasilski
enoti
na
intervenciji,
ustrezno
razporeja
gasilsko opremo in tehniko
ter gasilna sredstva,
zna postaviti poveljniško
mesto,
zna voditi intervencijo (na
stanovanjskih hišah in
visokih
stavbah,
v
naravnem
okolju,
v
industriji),
prilagaja ukrepe trenutnim
razmeram,
sodeluje
v
štabnem
vodenju intervencije,
samostojno opravi analizo
intervencije
in
napiše
intervencijsko poročilo,
zna vzpostaviti štab na
intervenciji ter razdeliti
dela in naloge članom
štaba,

–
–
–
–

–
–
–
–
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s
in

–
–
–
–

–
–
–

značilnosti
štabnega
vodenja,
vsebino
predpisanih
obrazcev o poročanju,
postopek
analize
intervencije in priprave
intervencijskega poročila,
osnove razvoja požara v
zaprtem
prostoru,
naravnem
okolju,
industriji,
stanovanjskih
stavbah ...),
osnovna
pravila
za
vodenje intervencije ob
velikih požarih,
posebne
naloge
pri
gašenju
v
naravnem
okolju, industriji …),
postopke po končani
intervenciji.

–
–
–
–

samostojno
izpolnjuje
predpisane obrazce o
poročanju,
samostojno in v skupini
izvaja analize intervencij,
pravilno oceni fazo razvoja
požara ter temu primerno
vodi intervencijo,
izvede predpisan postopek
po končani intervenciji.

18 KONČNA DOLOČBA
Ta program začne veljati z dnem podpisa.

Andreja Katič
ministrica
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