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Prostovoljnim gasilskim društvom:
1. Braslovče (Gašper Pantner, Pavel Stropnik)
2. Dobrovlje (Andrej Kokovnik)
3. Gomilsko (Toni Rančigaj, Miha Pristalič)
4. Letuš (Igor Kotnik, Štefan Dobnik)
5. Trnava (Peter Rakun)
6. Loke - 2
7. Kapla Pondor - 1
8. Ojstriška vas Tabor - 2
9. Griže - 2

10. Gotovlje - 2
11. Ložnica - 2
12. Zabukovica - 3
13. Arja vas - 3
14. Levec - 2
15. Ponikva pri Žalcu - 2
16. Zavrh pri Galiciji - 3
17. Kasaze-Liboje - 1
18. Žalec - 3

Zadeva: TEČAJ ZA VARNO DELO Z MOTORNO ŽAGO

Obveščamo vas, da bo usposabljanje za delo z motorno žago potekalo 3.,4. in 5. junija 2014.

Prosimo, da si podrobno preberete navodila!

Prvi dan (3.6.2014) imajo vsi tečajniki skupaj teoretični del tečaja v gasilskem domu v
Gotovljah, začne se ob 7:30 in traja do 15:00.

Nato bodo tečajniki v dveh skupinah opravili še praktični del, ki prav tako traja do 15:00, zbor
je ob 7:30 v Gotovljah.
1. Skupina v sredo, 4.6.2014 (Braslovče, Dobrovlje, Gomilsko, Letuš, Trnava, Loke, Kapla
Pondor, Ojstriška vas Tabor, Griže, Gotovlje)
2. Skupina v četrtek, 5.6.2014 (Ložnica, Zabukovica, Arja vas, Levec, Ponikva pri Žalcu, Zavrh
pri Galiciji, Kasaze-Liboje, Žalec)

Prvi dan naj imajo s seboj:
 ustrezno zdravniško spričevalo po 3. členu glede na Pravilnik o ugotavljanju

zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev na predpisanem obrazcu
 motorne žage, ki jih uporabljajo pri intervencijah,
 pribor za pisanje
 oblečeni morajo biti v delovno obleko

Drugi dan pa potrebujejo še:
 zaščitno gasilsko obleko, zaščitne rokavice,
 gasilsko čelado z vizirjem, glušnike ali čepe za ušesa
 zaščitno obutev, pas za hlače (klasični)
 protivrezne hlače
 motorno žago – vsak svojo.

Vsa našteta oprema mora ustrezati predpisom.
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Prosimo gasilska društva, ki za katere še nimamo imen tečajnikov, da nam na podlagi
razdelilnika – glejte zgoraj, ki so ga pripravili poveljniki GPO, obvezno pošljejo seznam
članov do 30.5.2014 do 12. ure.

Strošek znaša 92,00 EUR, v njem pa so zajeti stroški izvedbe tečaja (Zavod za gozdove
Slovenije),  topla malica in 1 pijača prvi dan, sendvič in napitek drugi dan ter najem prostora.
Strošek morate poravnati na poslovni račun GZ Žalec najkasneje do 30.5.2014.

Tečajniki morajo za uspešno opravljen tečaj biti oba dneva 100% prisotni.

Prosimo vas, da z informacijami seznanite vaše tečajnike, dodatne informacije pa lahko
dobite na GZ Žalec.

Vsem tečajnikom želimo veliko uspeha pri pridobivanju novih znanj na področju gasilstva.

Z gasilskim pozdravom  N A  P O M O Č !

Predsednik komisije za strok. usposabljanje:
Klemen HERLE

Poveljnik  GZ Žalec: Predsednik GZ Žalec:
David KRK  l.r. Edvard KUGLER l.r.

Poslano v vednost:
 Poveljnikom GPO Žalec
 Članom komisije za izobraževanje


