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Prostovoljnim gasilskim društvom: 

1. Andraž nad Polzelo 

2. Gotovlje 

3. Griže 

4. Letuš 

5. Levec 

6. Ločica ob Savinji 

7. Ločica pri Vranskem 

8. Ložnica pri Žalcu 

9. Ponikva pri Žalcu 

10. Šempeter v SD 

11. Vransko 

12. Vrbje 

13. Zabukovica 

14. Žalec 

 

 

Zadeva: TEČAJ ZA VIŠJEGA GASILCA 2018 – ZAKLJUČNI IZPITI 

 

Obveščamo vas, da bodo zaključni izpiti na tečaju za višjega gasilca potekali v soboto, 30. 

junija 2018. Pošiljamo vam navodila. 

 

Priprava na zaključni izpit: 

V nedeljo, 24.6.2018, bo na željo tečajnikov organizirano dodatno praktično usposabljanje in 

vsem priporočamo udeležbo. Zbor je ob 8:00 v Vrbju v zaščitni opremi. 

 

Zbor tečajnikov za zaključni izpit:  

Sobota, 30.6.2018, ob 7:45, gasilski dom PGD Vrbje, Vrbje 48 

 

Potek zaključnih izpitov: 

Prva skupina tečajnikov – glejte seznam, najprej opravlja teoretični del izpitov. Oblečeni naj 

bodo v delovno obleko in ostalo (siva srajca ali temno modra majica, kapa, predpisana temna 

obutev, temne nogavice …) z ustreznimi oznakami. S seboj prinesejo ustrezna predpisana 

zaščitna sredstva (gasilsko zaščitno obleko, gasilske zaščitne škornje, gasilsko zaščitno čelado 

z vezirjem, gasilske zaščitne rokavice, gasilski zaščitni pas s karabinom).  
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Druga skupina tečajnikov najprej opravlja praktični del izpitov. Oblečeni naj bodo v ustrezna 

predpisana zaščitna sredstva. S seboj prinesejo delovno obleko in ostalo v skladu s Pravili 

gasilske službe. 

 

Ko skupini opravita prvi del izpitov, se tečajniki preoblečejo in zamenjajo. 

 

V prilogi vam pošiljamo seznam tečajnikov, ki imajo pravico opravljati zaključni izpit v tem 

terminu in razpored v skupini. 

 

Prosimo vas, da z informacijami seznanite tečajnike iz vašega društva, dodatne 

informacije pa lahko dobite pri vodji tečaja ali na GZ Žalec. 

 

Z gasilskim pozdravom  N A  P O M O Č ! 

 

Predsednik komisije za strokovno usposabljanje: 

David KRK 

 

 

 

 

Poveljnik  GZ Žalec:       Predsednik GZ Žalec: 

Franci RANČIGAJ       Edvard KUGLER 

 

 

 

Poslano tudi: 

 Poveljniku SŠ regije 

 Poveljnikom GPO Braslovče, Polzela, Vransko in Žalec 

 Članom komisije za izobraževanje GZ Žalec 

 

 

 

 


