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Prostovoljnim gasilskim društvom:
1. Griže
2. Kasaze-Liboje
3. Ložnica pri Žalcu
4. Ponikva pri Žalcu
5. Šempeter
6. Velika Pirešica

Zadeva: NADALJEVALNI TEČAJ ZA GASILCE

Obveščamo vas, da se bo po programu izobraževanja za leto 2014 nadaljevalni tečaj za
gasilce pričel v petek, 17. januarja 2014, v gasilskem domu PGD Kasaze-Liboje.
Zbor udeležencev tečaja je ob 16.50 uri. Seznam tečajnikov in urnik prvega dela tečaja je
prilogi.

Tečajniki morajo biti na tečaju obvezno oblečeni in označeni v skladu s Pravili gasilske
službe (delovna gasilska obleka, delovna srajca, obutev, …). Na praktičnih vajah na poligonu,
morajo s sabo prinesti tudi ustrezna predpisana zaščitna sredstva (gasilsko zaščitno obleko,
gasilske škornje, gasilsko čelado z vezirjem, zaščitne rokavice, delovni pas s karabinom).

Tečajniki naj imajo s seboj pisalni pribor.

Pogoji:
V skladu s Pravili gasilske službe GZ Slovenije in razpisom GZ Žalec za leto 2014 se lahko
nadaljevalnega tečaja za gasilca udeleži pripravnik, ki je uspešno opravil osnovni tečaj za
gasilca ter je tudi psihofizično in zdravstveno sposoben za obiskovanje tečaja, za kar so
odgovorni poveljniki PGD.

Zaključni izpiti:
K zaključnim izpitom bodo lahko pristopili tečajniki, ki bodo imeli najmanj 75% prisotnost na
teoretičnem delu in 100% prisotnost na  praktičnem delu.
Termini za tečaj so znani vnaprej, temeljni tečaji imajo prednost pred društvenimi
aktivnostmi (razen intervencij), zato opravičil za te vrste odsotnosti ne bomo upoštevali.
Vsa opravičila morajo biti na GZ Žalec dostavljena do zadnjega dne vaj oz. predavanj.
Opravičila, prejeta po poslanem obvestilu za izpite, ne veljajo!
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Plačilo stroškov:
Za tečaj je potrebno pred pričetkom tečaja na poslovni račun Gasilske zveze Žalec št. 06000-
0007485304 poravnati stroške v višini 110,00 € na prijavljenega tečajnika.

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 !

Predsednik komisije za strok. usposabljanje:
Klemen HERLE

Poveljnik  GZ Žalec: Predsednik GZ Žalec:
David KRK l.r. Edvard KUGLER l.r.

Poslano v vednost:
 Poveljniku GPO Žalec
 članu komisije za izobraževanje (L. Meklav)


