Zaključni izpiti za tečaj operativni gasilec 2020 - navodila in potek

Za tečaj ID 11507 - 1.skupina (Tinje,Sl.Bistrica,Zg.Bistrica,Oplotnica) bo:
- Teoretični del potekal v petek, 17. septembra 2021, ob 16:00, PGD Slovenska
Bistrica, predsednik ocenjevalne komisije je TOMAŽ ŽAGAR.
- Praktični del potekal v soboto, 18. septembra 2021, ob 8:00, regijski vadbeni
poligon Ormož, predsednik ocenjevalne komisije je BOŠTJAN CIGALE.

Za tečaj ID 11508 - 2.skupina
(Laporje,Kebelj,Šmartno,Zg.Polskava,Sp.Polskava,Makole,Videž) bo:
- Teoretični del potekal v petek, 17. septembra 2021, ob 16:00, PGD Slovenska
Bistrica, predsednik ocenjevalne komisije je GAŠPER KLEMENC.
- Praktični del potekal v soboto, 18. septembra 2021, ob 12:00, regijski vadbeni
poligon Ormož, predsednik ocenjevalne komisije je BOJANA FLIS

Teoretični del izpita:
- Tečajniki imajo delovne obleke.
- Po pozivu tečajnik vstopi v učilnico, pri ocenjevalni komisiji se identificira z gasilsko
izkaznico ali osebnim dokumentom s sliko. Od komisije prejme ocenjevalni list s 7. vprašanji
- Na znak komisije tečajnik pristopi h komisiji in začne odgovarjati. Ko tečajnik pravilno
odgovori na poljubnih 5 od 7 vprašanj na ocenjevalnem listu, se lahko teoretični del
zaključnega izpita konča.
- Mobilni telefoni so med izpitom izključeni

Praktični del izpita:
- Vsi udeleženci morajo biti obvezno opremljeni z osebno zaščitno opremo, kar je osnovni
pogoj za izvajanje praktičnega dela zaključnega izpita. Tečajniki imajo s seboj gasilski pas
primerne velikosti. Zaželena je tudi zaščitna masko za IDA za lastno uporabo.
- Po društvih imajo s sabo 2 kompleta IDA in 1 ročno radijsko postajo.
- Tečajniki čakajo na izpit 20-50m od izpitne točke, da ne motijo proces izpita
- Klicani tečajnik pristopi na izpitno točko in predsedniku ocenjevalne komisije poroča o
pripravljenosti na izvedbo: »Jaz Janez Vzorec, sem pripravljen na izvedbo praktičnega dela
zaključnega praktičnega izpita za čin gasilec«.
- Predsednik ocenjevalne komisije (ali vodja tečaja) tečajniku prebere prvo povelje.
- Tečajnik poroča, da je povelje razumel in nalogo nemudoma izvede. Za izvedbo mu je na
voljo vso orodje in oprema, ki se nahaja na izpitni točki.
- Ko tečajnik nalogo izvede, to poroča predsedniku ocenjevalne komisije (ali vodji tečaja).

- Predsednik ocenjevalne komisije oceni izvedbo povelja in zabeleži v ocenjevalni list
- Po enakem postopku se izvajajo naslednja povelja z ocenjevalnega lista.
- Ko so vsa povelja izvedena, predsednik ocenjevalne komisije zaključi ocenjevalni list in
poda skupno oceno uspešnosti tečajnika.
- Tečajnik podpiše ocenjevalni list.
- Vodja tečaja napoti tečajnika k skupini, ki pospravlja orodja in opremo.
Glede na epidemiološko situacijo, za izvedbo usposabljanj veljajo pravila, ki jih je
potrebno upoštevati. Obvezna je uporaba zaščitne obrazne maske, ki jo morajo imeti
kandidati s seboj. Organizator zaključnih izpitov in kandidati morajo dosledno
upoštevati tudi vsa priporočila Vlade RS in NIJZ

GZS bo razpisala na spletni strani prosta mesta za zaključne izpite, ki bodo namenjena
izključno ponavljalcem. Le-ti se morajo 8 dni pred izbranim datumom popravnega
zaključnega izpita pisno prijaviti na izobrazevanje@gasilec.net in počakati na potrditev. V
prijavi morajo navesti kdaj (točen datum) in kje so opravljali zaključni izpit.

Vozila za izvajanje nalog zagotovijo:
- GVC 16/25 in gasilca PGD Zg.Bistrica
- GV1 ali GVV1 in gasilca PGD Tinje in PGD Oplotnica
Poveljnik GZ Sl.Bistrica
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