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Vsem PGD in PIGD v GZ Žalec 
 
 
Zadeva: Usposabljanja v GZ Žalec v jesenskem času 2016 
 
Obveščamo vas, da je glede na nova Pravila gasilske službe prostovoljnih gasilcev in 
spremembo – prenovo temeljnih učnih programov, ki je že v veljavi, spremenjen tudi 
program usposabljanja GZ Žalec 2016. Zato tečaja za vodjo skupine v letu 2016 ne bomo 
organizirali, prav tako ne tečaja za radijske zveze, ker ta tečaj ne obstaja več. 
 
Ker pa morajo biti do 31.12.2016 zaključeni vsi nadaljevalni tečaji za gasilce, v naši GZ pa 
imamo še kar nekaj članov, ki so opravili osnovni tečaj letos ali pred manj kot dvema letoma 
in izpolnjujejo pogoje za prijavo (seznam je v prilogi), bomo organizirali dodatni nadaljevalni 
tečaj za gasilce. To je zadnji nadaljevalni tečaj za gasilce po starem programu. Člani, ki tega 
tečaja ne bodo opravili, se bodo lahko prijavili na tečaj za operativnega gasilca v obsegu 183 
ur. Nadaljevalni tečaj se bo pričel 4.11.2016. Urnik tečaja bo znan v začetku naslednjega 
tedna, potekal pa bo nekje v GPO Tabor ali GPO Polzela. Strošek tečaja znaša 110,00 EUR na 
osebo.  
 
Ker prijava v Vulkanu na ta tečaj po dosedanjem postopku ni več možna, lahko prijavite 
vaše člane na GZ Žalec le pisno (po e-pošti), najkasneje do 28.10.2016.  
 
Vse novosti v zvezi z usposabljanjem bodo navedene v razpisu usposabljanja GZ Žalec za leto 
2017, nov program pa je že objavljen tudi na spletni strani GZ Slovenije. 
 
Vse dodatne informacije lahko dobite na GSM GZ Žalec: 051-38-28-86. 
 
Z gasilskim pozdravom  N A  P O M O Č ! 
 
Poveljnik  GZ Žalec:       Predsednik GZ Žalec: 
David KRK  l.r.        Edvard KUGLER l.r. 
 
 
Priloga 
 Seznam članov, ki izpolnjujejo pogoje za prijavo na tečaj 
 
Poslano po e-pošti: 
 Vsem PGD in PIGD  
 članom komisije za izobraževanje GZ Žalec 
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