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Prostovoljnim gasilskim društvom:
1. Andraž nad Polzelo (3 člani)
2. Arja vas (4 člani)
3. Parižlje-Topovlje (2 člana)
4. Ponikva pri Žalcu (4 člani)
5. Šempeter (8 članov)
6. Velika Pirešica (2 člana)
7. Vransko (1 član)
8. Vrbje (1 član)
9. Zabukovica 3 člani)
10. Zavrh pri Galiciji (2 člana)

Zadeva: TEČAJ ZA GASILCE PRIPRAVNIKE 3-2017
Obveščamo vas, da se bo tečaj za gasilce pripravnike z oznako GASILEC PRIPRAVNIK 3-2017
pričel v petek, 21. aprila 2017, na Ponikvi pri Žalcu – gasilski dom, Ponikva pri Žalcu 63 b.
Zbor udeležencev tečaja je prvi dan ob 16.50 uri. Na uvodu tečaja naj bo obvezno prisoten
tudi poveljnik PGD.
Urnik tečaja vam pošiljamo v prilogi, prav tako seznam tečajnikov.
Morebitne zamenjave tečajnikov so možne v programu Vulkan, vendar morate prej obvezno
obvestiti GZ Žalec na GSM 051 38 28 86 in se dogovoriti za menjavo. Zamenjave so možne
največ 1 dan pred tečajem, kasneje ne več.
Tečajniki morajo biti na tečaju obvezno oblečeni in označeni v skladu s predpisi: delovna
obleka, delovna siva srajca ali temno modra majica, predpisana obutev, temno modre
nogavice. Športni copati ne veljajo. Tečajniki naj imajo s seboj pisalni pribor.
Mladoletni tečajniki morajo obvezno s seboj prinesti tudi PISNO DOVOLJENJE STARŠEV –
obrazec v prilogi.
Na praktične vaje morajo tečajniki s sabo prinesti tudi ustrezna predpisana zaščitna sredstva
(gasilsko zaščitno obleko, gasilske zaščitne škornje, gasilsko zaščitno čelado z vezirjem,
gasilske zaščitne rokavice, gasilski zaščitni pas s karabinom). Podrobnosti v zvezi s tem bodo
podane na uvodu tečaja.

Pogoji:
V skladu s Pravili gasilske službe GZ Slovenije in razpisom GZ Žalec za leto 2017 se lahko
tečaja za gasilca pripravnika udeleži član, ki je dopolnil 16 let ter je tudi psihofizično in
zdravstveno sposoben za obiskovanje tečaja.
Zaključni izpiti in vaje:
K zaključnim izpitom, ki bodo pisni, bodo lahko pristopili tečajniki, ki bodo imeli najmanj 60%
prisotnost na teoretičnem delu in 100% prisotnost na praktičnem delu. Opravičil za
odsotnost na predavanjih ni.
Plačilo stroškov:
Za tečaj je potrebno pred pričetkom tečaja na poslovni račun Gasilske zveze Žalec št. SI56
6100 0000 7550 439 poravnati stroške v višini 50,00 € na prijavljenega tečajnika, sklic 00 032017.
NOVO: Za člane iz PGD v gasilskem poveljstvu občine Žalec bo stroške poravnala občina
Žalec.
Prosimo vas, da z informacijami seznanite prijavljene kandidate iz vašega društva, 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 !

Poveljnik GZ Žalec:
David KRK l.r.

Poslano tudi:
 Poveljniku SŠ regije
 Predavateljem
 Poveljnikom GPO Braslovče, Polzela, Vransko in Žalec
 Članom komisije za izobraževanje GZ Žalec

Predsednik GZ Žalec:
Edvard KUGLER

