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Zadeva: Spremembe v Vulkanu po novih Pravil gasilske službe prostovoljnih gasilcev – 2.del

O spremembah v Vulkanu, ki so jih prinesla nova Pravila gasilske službe prostovoljnih gasilcev
(PGSPG), smo vas že obvestili konec meseca maja. Sedaj vam sporočamo, da so testiranja za
napredovanja in usposabljanja že delujoča in v celoti usklajena z novimi pravili. Bistvena sprememba
na obeh področjih je ta, da sedaj šteje dobo oz. aktivni staž na datum in ne več na leto. Pri
napredovanjih se je vse nezaključene predloge sistemsko zavrnilo.
Pri usposabljanjih pa je več sprememb in sicer pri pogojih za pristop k tečajem, saj sedaj testira
izključno na vpisane osnovne čine (čin G, VG, NGČ, GČ, VGČ, VKGČ), kar pomeni, da morajo biti
ti čini vpisani. V kolikor osnovni čini niso vpisani, testiranje ne bo pravilno delovalo, čeprav ima član
aktiven že čin I. ali II. stopnje.
Sprememba je tudi pri priznavanju čina gasilcem, ki so opravili šolo za poklic gasilca, saj se sedaj
šteje aktivni staž (datumsko) v prostovoljni operativni enoti po opravljenem šolanju. V primeru, da
gasilec pred začetkom šolanja ni imel pridobljenega nobenega čina, po zaključku šolanja pa bi ga radi
vključili v operativno enoto, morate na GZS zaprositi za vpis datuma opravljenega šolanja s priloženo
fotokopijo spričevala. Na podlagi vpisanega datuma mu boste lahko v Vulkan vpisali ustrezno
operativno vrsto člana (glej točko 5.9 PGSPG).
Ročni vpis tečajev, z nivoja GZ, je možen samo za tečaj za pionirja, mladinca in pripravnika (točka
5.4 PGSPG) z datumom višjim od 13.5.2016. Pri urejanju starih evidenc pa je možno vpisovati čine
do vključno NGČ II. stopnje in tečaj za strojnika z datumom nižjim od 1.1.2005. Za ostale vpise pa je
potrebno poslati na GZS fotokopije spričeval, diplom oz. odločb.
Hkrati vas obveščamo, da je sedaj zopet omogočeno, da lahko GZ v Vulkanu sama razpiše
nadaljevalni tečaj za gasilca in ga mora zaključiti do 31. 12. 2016 (vključno s popravnimi izpiti). Na
GZS vam ga ni potrebno prijaviti.
Z gasilskim pozdravom ˝Na pomoč!˝.
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