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Gasilski zvezi Šaleške doline (PGD Lokovica, PGD Šalek) 
Gasilski zvezi Zgornje Savinjske doline (PGD Mozirje) 
Gasilski zvezi Prebold (PGD Sv. Lovrenc) 
Prostovoljnim gasilskim društvom: 

1. Andraž nad Polzelo 
2. Braslovče 
3. Drešinja vas 
4. Letuš 
5. Ločica ob Savinji 
6. Ložnica pri Žalcu 
7. Ojstriška vas-Tabor 

8. Parižlje-Topovlje 
9. Ponikva pri Žalcu 
10. Velika Pirešica 
11. Vrbje 
12. Zabukovica 
13. Žalec 

 
 
Zadeva: TEČAJ ZA GASILSKEGA ČASTNIKA 2017 
 
Obveščamo vas, da se bo tečaj za gasilskega častnika pričel v petek, 6. oktobra 2017,  v 
Braslovčah  – gasilski dom. 
Zbor udeležencev tečaja je prvi dan ob 16.00 uri. Prosimo, da tečajniki ne zamujajo na tečaj. 
 
Delni urnik tečaja vam pošiljamo v prilogi, prav tako vam pošiljamo seznam tečajnikov.  
 
Tečajniki morajo biti na tečaju obvezno oblečeni in označeni v skladu s Pravili gasilske službe 
(delovna gasilska obleka, delovna siva srajca ali temno modra majica, predpisana obutev, 
ustrezne oznake,…). Tečajniki naj imajo s seboj pisalni pribor, na uvodu tečaja pa tudi 
zdravniško spričevalo najmanj po 3. členu Pravilnika o ugotavljanju zdravstvenih sposobnosti 
prostovoljnih gasilcev. 
 
Na praktičnih vajah, ki bodo potekale na terenu, 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).  
 

POGOJI:  
V skladu s pravili službe Gasilske zveze Slovenije se lahko tečaja za gasilskega častnika udeleži 
nižji gasilski častnik, ki izpolnjuje pogoje glede staža in splošne izobrazbe na podlagi Pravil 
gasilske službe prostovoljnih gasilcev ter je uspešno opravil sprejemno testiranje. Kandidati 
morajo biti psihofizično in zdravstveno sposobni opravljati operativne naloge v gasilstvu. 
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PREVERJANJE ZNANJA IN ZAKLJUČEK TEČAJA:  
Preverjanje znanja poteka stopnjevalno, tečajniki morajo izdelati tudi seminarsko nalogo. 
Vsa navodila v zvezi s tem najdete v temeljnem programu usposabljanja prostovoljnih 
gasilcev. 
Pogoj za uspešno dokončanje programa je najmanj 60% prisotnost na teoretičnem delu, 
uspešno opravljen izpit iz teoretičnega dela,  90% prisotnost na  praktičnem delu, uspešno 
opravljene vaje po programu in uspešno opravljen zaključni izpit. Opravičil za odsotnost na 
predavanjih ni. 
 
STROŠKI TEČAJA: 
Stroški za tečaj bodo znašali predvidoma med 150,00 in 180,00 EUR na osebo. O končni višini 
stroškov vas bomo obvestili naknadno. 
 
PREHRANA: 
Za sobote, ko predavanja ali vaje potekajo cel dan, bo poskrbljeno za toplo malico, ki bo 
všteta v ceno tečaja. Pijačo plača vsaj tečajnik sam. 
 
Vse informacije v zvezi s tečajem bodo podane tudi na uvodu tečaja. 
 
Prosimo vas, da z informacijami seznanite tečajnike 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 ! 
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