
GASILSKA REGIIJA DOLENJSKA 

 
TEČAJ ZA VODENJE VELIKIH INTERVENCIJ - poizvedovanje po 

kandidatih  
 
Pozdravljeni.  
Na zadnji seji GRD 24. 9. 2019 smo sprejeli dogovor o izvedbi tečaja za VODENJE VELIKIH INTERVECNIJ 
za našo regijo v organizaciji Gasilske zveze Slovenije. 
Zato vabimo gasilske zveze in njihova društva k predprijavi kandidatov.  
 
Tečaj priporočamo za poveljnike gasilskih zvez in njihove namestnike, poveljnike GPO in njihove 
namestnike, ki tega tečaja še nimajo opravljenega.   
 
Do zapolnjenega števila mest lahko prijavite tudi poveljnike sektorjev, poveljnike gasilskih enot IV., 
III. in II. kategorije. 
 
Tečaj sprejme 30 tečajnikov. 
Predvideno število kandidatov  po gasilskih zvezah. 

- GZ Novo mesto:  12 kandidatov 
- GZ Trebnje:     9 kandidatov 
- GZ Šentjernej:        3 kandidate 
- GRC Novo mesto    6 kandidatov 

Če posamezna zveza ne bo imela dovolj kandidatov, bomo prosta mesta zapolnili  s kandidati iz 
ostalih dveh gasilskih zvez. 
 
Kandidati morajo imeti najmanj čin gasilski častnik. Tečaj traja 30 ur. 
O vsebini  tečaja:  
Teoretični del tečaja:  organiziranje poveljniškega in sprejemnega mesta, odgovornosti in naloge vodje intervencije, vodje 
načrtovanja, vodje logistike in vodje operativnih nalog, organiziranje dela z velikim številom enot, komunikacije z javnostjo, 
informatika, topografija, načrtovanje in vodenje na karti ter taktični postopki pri vodenju intervencij ob velikih nesrečah. 
Praktični del:  dodelitev tečajniku posamezne vloge in preverjanje uporabe pridobljenega znanja v primeru naslednjih 
intervencij: velik požar objekta, neurje ter požar v naravi.  
 
PREDPRIJAVE sporočite do PETKA, 15. novembra 2019, na GZ Trebnje 031 602 803 oz. na e-naslov: 
info@gz-trebnje.si 
 
Če bodo predprijave ponudile dovolj kandidatov za navedeni tečaj, bo njegova izvedba potekala v 
zimsko-spomladanskem času.  
Ker izvedba tečaja ni odvisna samo od GRD, ampak tudi od GZS in regij, ki se bodo odločale za 
tovrstni tečaj, je potrebno, da odločitev o tečaju čimprej oddamo na GZS. Zato prosimo, da 
upoštevate rok predprijav.    
Za dodatne informacije o tečaju je na voljo poveljnik GRD, Martin Lužar, 041 372 718.  

 

Z gasilskimi pozdravi,      Martin Lužar, 
        poveljnik GRD 
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