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Zadeva: Tečaj za gasilce bolničarje 
 
Obveščamo vas, da bomo po programu izobraževanja za leto 2016 v mesecu oktobru in novembru 
(urnik je priložen)  organizirali  tečaj prve in nujne medicinske pomoči za certificirane prve 
posredovalce, krajše imenovan  tečaj za GASILCE  BOLNIČARJE.  Tečaj je 70-urni. 
 
Pogoji za udeležbo na tečaju:  
V skladu s Pravili gasilske službe in razpisom GZ Žalec za leto 2016 se lahko tečaja  za bolničarje 
udeleži gasilec, ki izpolnjuje vse pogoje za prostovoljnega gasilca v skladu z 19. členom Zakona o 
gasilstvu. 
 
Izvajalci: 
Tečaj bodo izvajali predavatelj Anton Posavec in inštruktorji Reševalne postaje Univerzitetnega 
kliničnega centra Ljubljana, vodja izobraževanja je Anton Posavec.  
 
Stroški: 
Strošek tečaja, v kolikor bo na tečaju 36 kandidatov iz GZ Žalec, bo znašal 240,00 EUR na osebo (v 
ceno so zajeti stroški izvedbe tečaja – račun Reševalne postaje Ljubljana, prostor za tečaj, diplome in 
značke specialnosti). Navedena cena je občutno nižja kot pri drugih izvajalcih tovrstnega 
izobraževanja.  
V kolikor bo tečajnikov 30, znaša cena tečaja okoli 200 EUR. 
Če bo tečajnikov premalo, bo tečaj zaradi prevelikih stroškov odpovedan. 
 
Pomembno:  
Reševalna postaja Ljubljana izvaja izobraževanja po celi Sloveniji in ker je kvaliteta tečaja na visokem 
nivoju, so termini zelo zasedeni. V kolikor tečaj pri nas zaradi premalo prijav ne bo organiziran, vsaj 
eno do dve leti ne bomo imeli nove možnosti za izvedbo.   
 
Prijava: 
Prosimo vas, da z informacijami seznanite vaše člane, ki bi se tečaja udeležili, in nam izključno pisne 
prijave kandidatov (ime in priimek) pošljete najkasneje do 30.9.2016 na GZ Žalec po pošti ali e-
pošti. S prijavo se zavezujete k plačilu stroškov tečaja. Prijave v Vulkanu niso možne. 
 
Vse dodatne informacije lahko dobite pri vaših članih komisije za izobraževanje ali na GZ Žalec. 
 
Z gasilskim pozdravom  N A  P O M O Č ! 
 
Poveljnik  GZ Žalec:       Predsednik GZ Žalec: 
David KRK  l.r.        Edvard KUGLER 
 
Poslano: 

 Vsem gasilskim društvom 

 Članom poveljstva GZ Žalec 

 Članom komisije za strokovno usposabljanje 
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