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Vsem PGD in PIGD v GZ Žalec 

 

 

Zadeva:   ZBIRANJE PRIJAV ZA PROSTORE ZA TEČAJE V LETU 2018 

 

Obveščamo vas, da sprejemamo prijave za nudenje prostorov za tečaje v letu 2018 in sicer za: 

1. NGČ Tečaj za nižjega gasilskega častnika (113 ur) –  pričetek tečaja 5.10.2018 

2. VG Tečaj za višjega gasilca ( 92 ur) – pričetek tečaja 16.3.2018 

3. OG Tečaj za operativnega gasilca (149 ur) - pričetek tečaja 16.3.2018 

4. Tečaj za strojnike (45 ur) – pričetek 16.2.2018 

 

Pogoji, ki jih morajo zagotavljati prijavitelji: 

 Ustrezno velika, opremljena in dovolj ogrevana učilnica za predavanja za min. 30 

tečajnikov 

 Ustrezne površine za praktične vaje: 

o Za temeljne tečaje ustrezne površine za vaje razvrščanja, izvedbo vaje z MB 

suha in mokra izvedba,  postavitev in delo z lestvami, samoreševanje iz višin, 

prostore za prezračevanje zadimljenih prostorov, vstop in gibanje po prostoru v 

popolni zaščitni opremi, površine za gašenje z gasilniki, za delo z vodnimi curki 

in penilom, objekt za izvedbo različnih taktičnih vaj in zaključni izpit 

o Na tečaju za strojnike zagotoviti tudi ustrezne vodne vire (reka, potok, jezero) 

 Pri izbiri bomo poleg ostalih pogojev upoštevali tudi število tečajnikov iz posameznega 

društva na tečaj, za katerega bo podana prijava za nudenje prostorov. 

  

Zgornji limit za stroške uporabe prostorov je za posamezen tečaj 200 EUR (z DDV). 

  

Prijave s kratkim opisom prostorov in površin, navedbo vrste tečajev, za katere ponujate 

prostore in površine ter ponujeno ceno sprejemamo v pisni obliki do 5.2.2018 na GZ 

Žalec.  
 

Dodatne informacije lahko dobite pri strokovni sodelavki GZ Žalec. 

 

Pozdravljamo vas z  gasilskim pozdravom  N A  P O M O Č ! 

 

Poveljnik  GZ Žalec:       Predsednik GZ Žalec: 

David KRK        Edvard KUGLER 
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