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Prostovoljnim gasilskim društvom: 
1. Andraž nad Polzelo  
2. Gotovlje  
3. Grajska vas 
4. Griže 
5. Ločica ob Savinji 
6. Ložnica pri Žalcu  
7. Zabukovica  

 
 

Zadeva: NADALJEVALNI TEČAJ ZA GASILCE 
 

Glede na danes prejete pisne vloge in telefonske prošnje funkcionarjev nekaterih gasilskih 
društev glede udeležbe na predavanjih na nadaljevalnem tečaju, ki poteka, naj vas 
opomnimo na navedbe v razpisu izobraževanja GZ Žalec za leto 2015, ki je bil 14.11.2014 
po e-pošti poslan na e-naslove gasilskih društev in funkcionarjev v GZ Žalec ter je 
objavljen tudi na spletni strani GZ Žalec, potrdila pa sta ga s sklepom upravni odbor in 
poveljstvo GZ Žalec: 
 

1. ZAKLJUČNI IZPITI: 
K zaključnim izpitom bodo na vseh tečajih v organizaciji GZ Žalec lahko pristopili tečajniki, 
ki bodo imeli najmanj 70% prisotnost (sklep UO in POV 17.12.2014) na teoretičnem delu 
in 100% prisotnost na  praktičnem delu.  
Termini za tečaje so znani vnaprej, temeljni tečaji imajo prednost pred društvenimi 
aktivnostmi (razen intervencij), zato opravičil za te vrste odsotnosti ne bomo upoštevali. 
Opravičil za odsotnost na predavanjih ni (sklep UO in POV 17.12.2014). 
 

2. PLAČILO TEČAJEV: 
Za tečaje, ki jih organizira GZ Žalec, je potrebno pred pričetkom tečaja na transakcijski 
račun Gasilske zveze Žalec: SI56 6100 0000 7550 439 poravnati stroške tečaja. Le-ti bodo 
vsem PGD, ki bodo prijavila kandidate na tečaje, posredovani skupaj z obvestilom o 
pričetku tečaja. Pisne odjave so možne največ 14 dni pred pričetkom posameznega tečaja, 
ker je takrat pripravljen tudi stroškovnik glede na število prijav, zato kasnejših odjav ne 
bomo upoštevali in mora PGD stroške poravnati v vsakem primeru. 
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Ker je bil tečaj sprva planiran za začetek leta in je bil nato zaradi premalo prijav 
prestavljen na jesen, smo vsa gasilska društva, ki so imela prijavljene tečajnike, o tečaju 
obvestili z dopisom št.: 007/2015-IZ-22 z dne 11.9.2015. Dopis je bil tega dne poslan na e-
naslove gasilskih društev in funkcionarjev PGD. V dopisu so bili navedeni tudi termini 
predavanj. 
 
Po poslanem obvestilu smo prejeli nekaj pisnih odjav in nadomestnih prijav, katere smo 
zaradi terminov tečaja, ki v razpisu izobraževanja zaradi že zgoraj navedenih razlogov 
niso bili navedeni, vse tudi upoštevali. Po pričetku tečaja oziroma po poslanem 
obvestilu za izpite pa odjave žal niso več mogoče. 
 
Z gasilskim pozdravom  N A  P O M O Č ! 
 
Predsednik komisije za strok. usposabljanje: 
Klemen HERLE l.r. 
 
 
Poveljnik  GZ Žalec:       Predsednik GZ Žalec: 
David KRK  l.r.        Edvard KUGLER l.r. 
 
 
 
Poslano tudi: 

 Poveljnikom GPO 

 Članom komisije za izobraževanje GZ Žalec 


