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A SPLOŠNI DEL

1 IME PROGRAMA
Program dopolnilnega usposabljanja gasilcev za opravljanje nalog predsednika ocenjevalne
komisije (v nadaljevanju program).

2 UTEMELJITEV PROGRAMA
S Temeljnim programom usposabljanja prostovoljnih gasilcev je opredeljena usposobljenost
organizatorjev, predavateljev in inštruktorjev za izvajanje procesa usposabljanja prostovoljnih
gasilcev. Prav tako je v programu opredeljen način izvedbe zaključnih izpitov.
Predsedniki ocenjevalnih komisij, ki izvajajo zaključne izpite v skladu z veljavnim Temeljnim
programom usposabljanja prostovoljnih gasilcev, morajo biti ustrezno usposobljeni. Za izvajanje
zaključnih izpitov morajo imeti opravljen ustrezen program usposabljanja, na podlagi katerega
pridobijo potrdilo o usposobljenosti za opravljanje nalog predsednika ocenjevalne komisije.

3 CILJNA SKUPINA
Usposabljanje je namenjeno članom gasilske organizacije, ki želijo opravljati naloge
predsednika ocenjevalne komisije v skladu z veljavnim Temeljnim programom usposabljanja
prostovoljnih gasilcev.

4 CILJI PROGRAMA
Splošni cilj programa je seznaniti udeležence z metodami, načeli in oblikami izvedbe zaključnih
izpitov.
Posebni cilji so:
‒ udeležencem predstaviti učne programe,
‒ udeležence usposobiti za ocenjevanje na zaključnem teoretičnem izpitu,
‒ udeležencem predstaviti praktičen potek zaključnega izpita operativnega gasilca (OG),
višjega gasilca (VG), nižjega gasilskega častnika (NGČ) in gasilskega častnika (GČ),
‒ udeležencem predstaviti potek zaključnega izpita iz praktičnih vaj za OG,
‒ udeležencem predstaviti potek zaključnega izpita iz praktičnih vaj za VG.
5 TRAJANJE PROGRAMA
Usposabljanje traja osem pedagoških ur, od tega štiri ure teoretičnih predavanj in štiri ure
praktičnih vaj.

6 OBVEZNI NAČINI PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA
Predavatelji in inštruktorji morajo udeležencem na začetku predavanj in usposabljanja
predstaviti namen in cilje usposabljanja ter merila, po katerih bosta potekala preverjanje in
ocenjevanje znanja.
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Predavatelji sproti, med usposabljanjem, ustno s postavljanjem vprašanj ter pogovorom
preverjajo razumevanje snovi in znanje udeležencev. Potrdilo o usposobljenosti za predsednika
ocenjevalne komisije velja dve leti.
Veljavnost potrdila o usposobljenosti za opravljanje nalog predsednika ocenjevalne komisije se
pred iztekom lahko podaljša za enako časovno obdobje, če se kandidat udeleži
izpopolnjevalnega usposabljanja po tem programu.

7 POGOJI ZA VKLJUČITEV V PROGRAM
K usposabljanju za opravljanje nalog predsednika ocenjevalne komisije lahko pristopi kandidat,
ki izpolnjuje pogoja:
‒ ima opravljeno usposabljanje za predavatelja ali inštruktorja,
‒ aktivno sodeluje na temeljnih usposabljanjih kot predavatelj ali inštruktor v zadnjih
desetih letih.
Priporočeni dodatni pogoji, ki niso obvezni, pomagajo pa pri izbiri najboljših kandidatov, so:
‒ opravljeno usposabljanje za predavatelja in inštruktorja,
‒ aktivno predavanje gasilskih strokovnih predmetov na temeljnih tečajih v zadnjih petih
letih,
‒ aktivno sodelovanje pri organizaciji tečaja,
‒ aktivno vodenje praktičnih vaj, pripravljanje opisov praktičnih vaj.

8 POGOJI ZA NAPREDOVANJE V PROGRAMU
Program ne postavlja pogojev za napredovanje.

9 POGOJI ZA USPEŠNO DOKONČANJE PROGRAMA
Pogoj za uspešno dokončanje programa je aktivno sodelovanje na usposabljanju.

10 KAJ UDELEŽENEC PRIDOBI S PROGRAMOM
Udeleženec pridobi potrdilo o usposobljenosti za opravljanje nalog predsednika ocenjevalne
komisije na zaključnem preverjanju znanja po Temeljnem programu usposabljanja prostovoljnih
gasilcev.

11 ORGANIZACIJA USPOSABLJANJA
Nosilec in izvajalec usposabljanja prostovoljnih gasilcev je Gasilska zveza Slovenije. Izvedba
usposabljanja poteka v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje RS ali na terenu. Stroške
usposabljanja krije Gasilska zveza Slovenije iz sredstev, namenjenih sofinanciranju
izobraževanja in usposabljanja operativnih prostovoljnih gasilcev s sredstvi požarnega sklada.
Stroške prehrane in bivanja plača pošiljatelj na usposabljanje.
Usposabljanje je organizirano v obliki tečaja, ki je razdeljen na teoretični in praktični del.
Teoretični del usposabljanja poteka v učilnici, ki mora biti opremljena z avdiovizualnimi učnimi
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sredstvi. Praktični del se izvaja na poligonu, kjer mora biti na voljo gasilska tehnična oprema,
potrebna za izvedbo zaključnih izpitov iz praktičnega dela. Pri praktičnem delu se udeleženci
naučijo izvesti in oceniti teoretični in praktični del zaključnega izpita.
Število udeležencev na usposabljanju je najmanj deset in največ 22.
Pri usposabljanju naj predavatelji uporabljajo učne metode in oblike dela: razlaga,
demonstracija, reševanje problemov, igre vlog, simulacije in praktične vaje.

12 POSEBNOSTI IZVEDBE PROGRAMA
Usposabljanje po tem programu se praviloma nadaljuje z izpopolnjevalnimi usposabljanji po
posameznih vsebinskih sklopih, ki se jih morajo kandidati za opravljanje nalog predsednika
ocenjevalne komisije udeležiti na vsaki dve leti.

13 IZOBRAZBA, ZNANJE, VEŠČINE IN DELOVNE IZKUŠNJE, KI JIH MORAJO IMETI
IZVAJALCI PROGRAMA
Učni program izvajajo predavatelji in inštruktorji, ki izpolnjujejo naslednje minimalne pogoje:
Teoretični del usposabljanja:
‒ ima čin višji gasilski častnik,
‒ ima opravljen tečaj za predavatelja,
‒ ima opravljeno usposabljanje za opravljanje nalog predsednika ocenjevalne komisije,
‒ ima aktivno potrdilo za opravljanje nalog predsednika ocenjevalne komisije.
Praktični del usposabljanja:
‒ ima čin gasilski častnik,
‒ ima opravljen tečaj za inštruktorja,
‒ ima opravljeno usposabljanje za opravljanje nalog predsednika ocenjevalne komisije,
‒ ima aktivno potrdilo za opravljanje nalog predsednika ocenjevalne komisije.
Predavatelji in inštruktorji morajo poznati sistem izobraževanja prostovoljnih gasilcev.

14 VIDEZ LISTINE
Listina ima obliko potrdila, ki jo izda izvajalec usposabljanja.
Ob koncu usposabljanja udeleženec dobi potrdilo o opravljenem programu (z nazivom
programa in datumom usposabljanja).

15 AVTORJI PROGRAMA IN KATALOGOV
Avtorji programa in katalogov:
‒ Simona Oblak, GZS,
‒ Dragica Lenarčič, GZS,
‒ Komisija za izobraževanje in usposabljanje, GZS.
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B POSEBNI DEL
16 PREDMETNIK

Zap.
št.

1

2

3

4

5
6

Vsebine
Uvod in predstavitev učnih programov:
‒ razlogi za uvedbo zaključnih izpitov v taki
obliki,
‒ cilji izvedbe zaključnih izpitov,
‒ predstavitev
Temeljnega
programa
usposabljanja prostovoljnih gasilcev, ki se
izvajajo na terenu,
‒ vloga predsednika ocenjevalne komisije.
Zaključni teoretični izpit:
‒ način izvedbe zaključnih izpitov iz
teoretičnih vsebin,
‒ sestava ocenjevalne komisije,
‒ naloge posameznega člana ocenjevalne
komisije,
‒ dokumentacija, ki jo je treba izpolniti,
‒ ocenjevalni list,
‒ zbirnik ocen,
‒ načini ocenjevanja,
‒ potek izpita,
‒ priprava in pregled vprašanj in odgovorov.
Predstavitev zaključnega praktičnega izpita OG,
VG, NGČ, GČ:
‒ način izvedbe zaključnih izpitov iz praktičnih
vsebin,
‒ sestava ocenjevalne komisije,
‒ naloge posameznega člana ocenjevalne
komisije,
‒ dokumentacija, ki jo je treba izpolniti,
‒ ocenjevalni list,
‒ zbirnik ocen,
‒ načini ocenjevanja,
‒ potek izpita,
‒ priprava in pregled povelj ter scenarijev.
Praktičen prikaz zaključnega izpita iz praktičnih vaj
za OG:
‒ praktična izvedba posameznih povelj.
Praktičen prikaz zaključnega izpita iz praktičnih vaj
za VG:
‒ praktična izvedba posameznih scenarijev.
Analiza usposabljanja:
‒ zaključna analiza usposabljanja.
Skupaj

Število pedagoških ur
Teoretična Praktične
Skupaj
predavanja
vaje

1

1

0

1

1

0

1

1

0

2

0

2

2

0

2

1

1

0
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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.
Predmet ali kompetenca

Uvod in predstavitev učnih
programov

Zaključni teoretični izpit

Predstavitev
zaključnega
praktičnega
izpita
OG,
VGM NGČ, GČ

Informativni cilji
(vsebina, teorije, modeli,
strokovni standardi)
Udeleženec:
opiše:
‒ namen zaključnih izpitov,
‒ tečaje iz Temeljnega
programa usposabljanja
prostovoljnih gasilcev, ki
se izvajajo na terenu,
‒ podrobnosti Temeljnega
programa usposabljanja
prostovoljnih gasilcev v
povezavi z zaključnimi
izpiti;
‒ pojasni
elemente
ocenjevalnega lista za
teoretični del,
‒ opiše
vlogo
članov
ocenjevalne
komisije,
njihove
naloge
in
pristojnosti,
‒ pojasni
navodila
za
izvedbo teoretičnega dela
zaključnega izpita;
‒ pojasni
elemente
ocenjevalnega lista za
praktični del,
‒ opiše
vlogo
članov
ocenjevalne
komisije,
njihove
naloge
in
pristojnosti,
‒ pojasni
navodila
za
izvedbo praktičnega dela
zaključnega izpita za
posamezen tečaj.

Praktičen
prikaz
zaključnega
izpita
iz
praktičnih vaj za OG
Praktičen
prikaz
zaključnega
izpita
iz
praktičnih vaj za VG

Formativni cilji
(veščine, metode, postopki,
koncepti, strategije)
Udeleženec:
‒ opredeli cilje izvedbe
zaključnih izpitov,
‒ se postavi v vlogo
predsednika ocenjevalne
komisije;

‒
‒
‒

‒

‒
‒

oceni ustreznost prostora
za izvedbo zaključnega
izpita za teoretični del,
izpolni ocenjevalni list za
teoretični del,
vodi delo ocenjevalne
komisije za teoretični del;

oceni
ustreznost
vadbenega poligona za
izvedbo
zaključnega
izpita za praktični del,
izpolni ocenjevalni list za
praktični del,
vodi delo ocenjevalne
komisije za praktični del;

‒

oceni vsa povelja, ki so
sestavni del izpita;

‒

oceni vse scenarije, ki so
sestavni del izpita.

18 KONČNA DOLOČBA
Ta program začne veljati z dnem podpisa.
Karl Erjavec
minister
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