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PRAVILNIK O DELU S PRIPRAVNIKI V PGD RAKEK 
 

I. PRVO POGLAVJE 

SPLOŠNE DOLOČBE 

1. Vsebina in uporaba pravil 

Ta Pravilnik o delu s pripravniki v PGD Rakek (v nadaljnjem besedilu: pravilnik) urejajo pravice in dolžnosti 
gasilcev pripravnikov in pripravnic (v nadaljnjem besedilu: pripravniki) med opravljanjem pripravništva v operativni 
enoti PGD Rakek, pravila ravnanja in obnašanja pripravnikov med opravljanjem pripravništva in načela za 
izvajanje usposabljanja pripravnikov. 

V teh pravilih uporabljeni izrazi gasilec, pripravnik, poveljnik in drugi, zapisani v moški slovnični obliki, se 
uporabljajo kot nevtralni za moški in ženski spol. 

2. Seznanitev s pravili 

S temi pravili se morajo pripravniki seznaniti ob začetku opravljanja pripravništva in jih uporabljati ves čas 
opravljanja pripravništva v PGD Rakek. Seznanitev opravi poveljnik PGD ob prisotnosti vodje pripravnikov. 
Istočasno se seznanijo s ostalimi veljavnimi zakoni, pravilniki in dokumenti, ki veljajo za vse gasilce v PGD Rakek. 

3. Veljavnost Pravilnika o delu s pripravniki v PGD Rakek 

Pravilnik o delu s pripravniki v PGD Rakek je obvezen za vse pripravnike v PGD Rakek. Je interni dokument, 
kateri se uporablja samo v PGD Rakek in ne velja v drugih PGD. Uporablja se skupaj s Pravili gasilske službe in 
Posebnimi pravili gasilske službe prostovoljnih gasilcev.  

 

II. POGLAVJE 

GASILSKI PRIPRAVNIK 

Gasilski pripravnik je član prostovoljnega gasilskega  društva  v starosti od 16. do 18. leta oziroma nad 18 let v 
času strokovnega usposabljanja in priprave za operativnega gasilca. 

V času pripravništva opravi gasilec osnovno usposabljanje in nadaljevalni tečaj za gasilca. Usposabljanje 
opravlja pod nadzorom mentorja, ki mu ga določi poveljnik PGD. 

Gasilski pripravnik, lahko prostovoljno sodeluje v gasilskih  intervencijah pri  nalogah,  ki  so v skladu s 
programom  pripravništva ter niso življenjsko in zdravju nevarna. Dela opravlja pod nadzorom.  

Mladoletnik lahko opravlja naloge gasilskega pripravnika le po predhodnem pisnem dovoljenju staršev ali 
skrbnikov. Soglasje staršev oziroma skrbnikov je priloga tega pravilnika. 

VODJA PRIPRAVNIKOV 

Vodja pripravnikov je operativni član prostovoljnega gasilskega  društva, katerega na podlagi izkušenj, znanja 
in primernosti za to delo določi poveljnik ob pomoči ožjega poveljstva PGD Rakek. 

 

III. POGLAVJE 

RAVNANJE IN ODNOSI 

4. Splošna načela 

Pripravniki pri opravljanju pripravništva in delu v gasilski organizaciji spoštujejo temeljna izročila slovenskega 
gasilstva, tovarištvo, solidarnost, pomoč drugemu v nesreči, pogum, odločnost, nesebičnost in požrtvovalnost. 
Živijo in delajo pošteno, odgovorno in v skladu s splošnimi moralnimi načeli. 



Pripravniki med seboj in z drugimi osebami komunicirajo odkrito, vljudno, strpno, spoštljivo in v skladu s 
splošno sprejetimi moralnimi načeli. Pripravniki spoštujejo načelo enostarešinstva in so neposredno podrejeni 
vodji pripravnikov, kateri za svoje delo odgovarja poveljniku PGD Rakek.  

5. Prepoved nadlegovanja 

Kakršnokoli spolno nadlegovanje, drugo nadlegovanje ali trpinčenje je prepovedano, nesprejemljivo in 
neželeno. Pripravniki imajo pravico, da so med izvajanjem pripravništva zaščiteni pred nadlegovanjem vseh vrst 
in trpinčenjem. Pred nadlegovanjem in trpinčenjem pa so tudi sami dolžni varovati sotovariše in druge osebe, ne 
glede na položaj storilca ali žrtve.  

O izpostavljenosti neželenemu ravnanju so dolžni poročati nadrejenemu. Pripravniki si prizadevajo 
preprečevati vsakršno ravnanje, ki prizadene njihovo dostojanstvo ali dostojanstvo oseb, s katerimi se srečujejo 
med pripravništvom v PGD Rakek. 

6. Poniževanje ali žaljenje 

Neprimerno je nastopanje pripravnikov ali uporaba gasilskih uniform ali oznak, na način in v aktivnostih, s 
katerimi se ponižuje ali žali gasilce oziroma opravljanje gasilskega dela. 

7. Pravice pripravnikov 

Pri opravljanju pripravništva imajo zlasti naslednje pravice: 

- da prostovoljno vstopijo oziroma izstopijo iz vrst pripravnikov; 

- da se strokovno in psihofizično usposabljajo, urijo in opravljajo zahtevane ali predpisane izpite; 

- da v okviru pripravništva opravijo osnovni in nadaljevalni tečaj za gasilca; 

- da v skladu z navodili vodje pripravnikov uporabljajo osebno in skupinsko gasilsko zaščitno opremo; 

- da zahtevajo dodatna pojasnila ali navodila pri usposabljanju; 

- da predlagajo ukrepe in aktivnosti neposredno nadrejenim, s katerimi se izboljšuje delo pripravnikov; 

- da imajo možnost opravljati interni zaključni izpit. 

8. Dolžnosti pripravnikov 

Pri opravljanju pripravništva imajo zlasti naslednje dolžnosti: 

- dosledno spoštovati načelo enostarešinstva v gasilski enoti ter obveznega izvrševanja prejetih ukazov; 

- upoštevanje vseh internih dokumentov in pravilnikov PGD Rakek; 

- spoštovati delovno disciplino, to je natančno, pravilno in pravočasno izvrševanje nalog;  

- skrbeti za lastno strokovno in psihofizično izpopolnjevanje ter izurjenost in opravljati zahtevane preizkuse; 

- poročati nadrejenim o vseh dogodkih in stanjih, ki bi lahko ogrozili varnost in zdravje sotovarišev; 

- spoštovati ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu; 

- krepiti tovariške odnose v gasilski organizaciji ter medsebojno pomoč; 

- spoštovati osebnost in dostojanstvo vsakega izmed pripravnikov oziroma drugih članov PGD; 

- varovati ugled gasilske organizacije in gasilske službe; 

- pred vstopom v operativno gasilsko enoto opravljati interni zaključni izpit PGD Rakek; 

- opravljati druge naloge, določene s programom vodje pripravnikov. 
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9. Odgovornost pripravnikov 

Pripravniki sprejemajo odgovornost za opravljanje programa pripravništva in nalog, ki jih ta zahteva od njih. 
Sprejemajo utemeljeno kritiko in poskušajo pomanjkljivosti odpraviti ter izboljšati svoje delo in učinkovitost. 

 

IV. POGLAVJE 

USPOSABLJANJE 

10. Vrste strokovnega usposabljanja pripravnikov 

Strokovna gasilska usposabljanja so temeljna in dopolnilna ter skupinska in občasna. Usposabljanje 
pripravnikov se izvaja po programu vodje pripravnikov. Program mora biti napisan in predstavljen v začetku 
vsakega leta, program odobri poveljstvo PGD Rakek. S programom se seznani tudi vse pripravnike. 

Strokovna usposabljanja po programu vodje pripravnikov so obvezna za vse pripravnike. Pripravniki se tekom 
svojega usposabljanja ne udeležujejo vaj operativne gasilske enote, lahko pa pridejo na predavanja in seminarje. 

S programom usposabljanja se lahko določi, da je sestavni del usposabljanja tudi preverjanje ali ugotavljanje 
psihofizičnih in zdravstvenih zahtev oziroma izvajanje drugih preverjanj. S programom usposabljanja se določi 
tudi izvajalce programa, katerim ni potrebno biti gasilski inštruktor. 

Sestavni del vsakega programa usposabljanja je tudi določitev načina preverjanja znanja oziroma 
usposobljenosti in izdaja ustrezne listine, s katero se potrdi uspešno opravljeno usposabljanje. Pred vstopom in 
nadaljevanjem pripravništva v operativni gasilski enoti mora pripravnik opraviti interni preizkus znanja. 

11. Način organiziranja in izvajanja usposabljanja 

Strokovno usposabljanje se izvaja v obliki tečajev, seminarjev, vaj, urjenj in drugih oblik. Vsaka oblika 
usposabljanja mora biti vnaprej načrtovana in pripravljena. Pri izvedbi vsake oblike usposabljanja se mora vedeti 
kdo usposabljanje vodi, kdo vodjo usposabljanja nadomešča in kdo je odgovoren za varnost udeležencev. Če 
oseba, odgovorna za varnost ni določena, mora za varnost skrbeti vodja usposabljanja.  

12. Potek usposabljanja pripravnikov v PGD Rakek 

Usposabljanja (praktične vaje, urjenja) morajo biti določena v terminskih načrtih gasilskih organizacij oziroma 
izvajalcev usposabljanja. Spremembo načrta urjenja praviloma odobri le poveljnik gasilske enote. Za čas 
usposabljanja vodja pripravnikov vodi dnevnik usposabljanja, kamor se beleži spodaj navedene podatke. 

     Pripravnik začne usposabljanja znotraj skupine pripravnikov, katero vodi vodja pripravnikov v PGD Rakek. 
Mladoletnik lahko opravlja naloge gasilskega pripravnika le po predhodnem pisnem dovoljenju staršev ali 
skrbnikov.  Pripravniki ta čas ne sodelujejo na vajah in praktičnih usposabljanjih operativne gasilske enote. Vodja 
usposabljanja mora za vse oblike usposabljanja, ki se opravijo ta čas, evidentirati: 

- opis opravljene vaje, 

- seznam udeležencev in opombe o znanju oziroma napredovanju posameznega udeleženca, 

- uporabljene priprave, naprave, sredstva, 

- varnostna navodila in postopke, 

- čas trajanja urjenja. 

Vodja pripravnikov na podlagi dnevnika, opažanj v napredovanju strokovnega znanja in zagnanosti pripravnika 
izda priporočilo poveljstvu PGD Rakek o nadaljevanju pripravništva znotraj operativne enote. Priporočilo vodje 
pripravnikov se lahko izda, ko: 

- pripravnik vidno napreduje iz gasilskega strokovnega znanja, 

- pokaže resen pristop k izvajanju vseh zadanih nalog in spoštuje načelo enostarešinstva, 

- je za pripravnikom najmanj 1 leto usposabljanja v okviru skupine in je star najmanj 17. let 

 



      Po izdanem priporočilu se opravi praktični preizkus pripravnika, katerega opravi ožje poveljstvo PGD Rakek 

ob pomoči vodje pripravnikov. Teme praktičnega preizkusa morajo biti pripravniku znane vnaprej in zajemajo 

naslednja znanja oziroma področja gasilskega dela: 

- poznavanje osebne zaščitne opreme in pravilnega opremljanja, 

- poznavanje lokacije, namena in uporabe opreme v vozilih PGD Rakek, 

- poznavanje sestavnih delov in sestava IDA,   

- razvrščanje, osnovna povelja za posameznika in desetino, 

- radijske zveze v sistemu ZARE (protokol pogovora), 

- vozli (osnovni + navezava različnih kosov orodja), 

- prva pomoč (poznavanje opreme, položaji, TPO, delo z zajemalnimi nosili in vratnimi opornicami), 

- curki (oblikovanje curkov, gibanje pri gašenju), 

- postavljanje cevovodov (B in C, priprava za napade, delo s trojakom), 

- zavarovanje lokacije intervencije. 

      V kolikor praktičnega preizkusa ne opravi ima možnost, da opravi ponovni preizkus v roku 1 meseca. V tem 

času se mu določi mentorja, kateri mu pomaga pri pripravi.  

     Po opravljenem preizkusu pripravnik nadaljuje usposabljanje kot pripravnik znotraj operativne enote. Doda se 

ga v sistem aktiviranja in seznani s pravili in varnostnimi napotki za delo na intervencijah. Pripravnik lahko hodi na 

intervencije in usposabljanja operativne gasilske enote, kjer opravlja naloge, ki  so v skladu s programom  

pripravništva ter niso življenjsko in zdravju nevarna.  

     Vsakemu pripravniku se določi mentorja, kateri skrbi za njegovo nadaljnje usposabljanje, za njegovo delo na 

intervencijah ter ga navaja na delo v operativni gasilski enoti.  

     V kolikor določenega mentorja ni na intervencijo, pripravnik pa pride, mu vodja intervencije oziroma enote 

določi operativca, kateri opravlja lažja dela. Pripravnik mu nato pomaga pri nalogah in spremlja delo na 

intervenciji. Če ni možno, da se mu določi mentorja spremlja delo na intervenciji in po potrebi pomaga vodji. 

    13. Zaključek pripravništva 

    Pripravniku se zaključi doba pripravništva, ko konča osnovni in nadaljevalni tečaj za gasilca in ne prej kot po 2 

letih v skupini pripravnikov oziroma doseženi starosti 18. let. V tem času mora opraviti interni preizkus znanja in v 

nadaljevanju pripravništva znotraj operativne enote pokazati željo po opravljanju nalog operativnega gasilca, 

zagnanost in napredek v znanju iz gasilskega strokovnega področja. 

    V kolikor kandidat že ima opravljen nadaljevalni tečaj za gasilca in je star vsaj 18. let se mu doba pripravništva 

zaključi po preteku 1 leta od začetka njegovega usposabljanja v skupini pripravnikov PGD Rakek. V tem času 

opravlja vsa usposabljanja znotraj skupine pripravnikov in po preteku pripravništva opravi interni zaključni 

preizkus znanja. 

14. Sprejem v operativno enoto 

Po zaključku pripravništva vsak član ob vstopu v operativno gasilsko enoto podpiše na priložnostni svečanosti 
pristopno izjavo, ki se glasi: »(Ime in priimek), izjavljam, da bom kot član gasilske enote gasilsko službo opravljal 
vestno in požrtvovalno.« 
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V. POGLAVJE 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

15. Začetek veljavnosti 

    Pravilnik o delu s pripravniki v PGD Rakek začne veljati takoj po sprejemu na seji poveljstva PGD Rakek in 5 
dan po objavi na internetni strani PGD Rakek (www.pgd-rakek.si) 

 

 

Rakek, 5.3.2015 

 

Poveljnik PGD Rakek: 

Klemen Purkart, VGČ 
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PROSTOVOLJNO GASILSKO  DRUŠTVO 
RAKEK 
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1381 Rakek 
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PPIISSNNOO  DDOOVVOOLLJJEENNJJEE  SSTTAARRŠŠEEVV  OOZZIIRROOMMAA  SSKKRRBBNNIIKKOOVV  

Podpisana/i: 

Priimek in ime Naslov Št. pošte Ime pošte (oče,mati,skrbnik) 

     

     

     

 

DOVOLJUJEVA/M, 

da sme 

Priimek in ime  

ID št. člana iz Vulkana Vpiše PGD: 

Rojen   

Naslov  

Št. in ime pošte  

Član PGD Rakek od Vpiše PGD: 

 

opravljati naloge gasilskega pripravnika. V času pripravništva bo opravil/a osnovno usposabljanje in 

nadaljevalni tečaj za gasilca. Opravljati sme tudi druge aktivnosti, v skladu s Pravili gasilske službe, 

Posebnimi pravili gasilske službe prostovoljnih gasilcev in Pravilnika o delu s pripravniki v PGD Rakek. 

 

V/na _____________________, dne __________ 

 

Podpisi: 

 

U.Z. 

Za mentorja se določi:  

                                          

Poveljnik: Purkart Klemen, VGČ 

Priimek in ime Podpis  

  

  


