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Na podlagi 31. člena Zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno 
besedilo) izdajam

        

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PROGRAMA
USPOSABLJANJA ZA PRIDOBITEV POKLICA GASILEC

Program usposabljanja za pridobitev poklica gasilec, št. 604-35/2012-9-DGZR, z dne 7. 1. 
2013, se spremeni in dopolni:

1. v 5. točki se besedilo spremeni tako, da se glasi: 
»Usposabljanje traja 24 tednov oziroma 919 pedagoških ur, od katerih je 401 ura 
namenjena teoretičnemu in 518 ur praktičnemu usposabljanju.

Število ur, namenjenih posameznim tematskim sklopom, je mogoče prilagoditi glede na 
predznanje in napredek udeležencev med usposabljanjem skladno s predvidenimi cilji in 
namenom usposabljanja, vendar ne več kot pet odstotkov skupnega števila ur programa.«

2. v 7. točki se spremeni besedilo prve alineje tako, da se črta besedilo v oklepaju »V. 
stopnja splošne šolske izobrazbe«.

3. v 8. točki se besedilo prvega stavka v drugem odstavku spremeni tako, da se glasi: 
»Zaradi izvajanja posebno zahtevnih vaj med usposabljanjem se pred začetkom 
usposabljanja (do dva meseca pred začetkom), na začetku usposabljanja, pred 
odhodom na praktično usposabljanje z delom v enoti in pred zaključkom usposabljanja 
opravi preizkus psihofizičnih sposobnosti.«

4. v 16. točki se:
– pri zaporedni številki 6 »Športni praktikum – SPO« spremeni število pedagoških ur 

pri vajah na 42 in skupno število na 48 ur,
– v vrstici »SKUPAJ« spremeni število pedagoških ur pri vajah na 518 in skupno 

število na 919 ur.



5. v 17. točki se pri predmetu »Športni praktikum – SPO« pri vsebinskem sklopu »Osnovni 
elementi športnega praktikuma« pod formativnimi cilji doda nova alineja, ki se glasi: 
»izvaja jutranjo vadbo«. 

Te spremembe in dopolnitve stopijo v veljavo z dnem podpisa.

              
                                                                                                          Mag. Matej Tonin
                                                                                                                minister
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