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Vsem PGD v GZ Žalec 

 

 

 

Zadeva: Tečaj za višjega gasilca – sprejemno testiranje 

 

Kot smo vas že obvestili, bomo na podlagi razpisa izobraževanja GZ Žalec za leto 2018  

organizirali tečaj za višjega gasilca. 

 

Na podlagi do sedaj zbranih informativnih prijav ugotavljamo, da je kandidatov več, kot jih 

lahko sprejmemo na tečaj, zato bomo izvedli sprejemno testiranje. Na tečaj bomo na podlagi 

doseženega uspeha  sprejeli 30 tečajnikov. Tečaj se prične 16.3.2018. 

 

TERMIN IN KRAJ TESTIRANJA (za PGD, ki so poslala informativne prijave):  

 

Ponedeljek, 12. 3. 2018, ob 19:00 uri v gasilskem domu Vrbje. 

Velja za gasilska društva Griže, Drešinja vas, Levec, Zabukovica, Žalec in Vrbje – skupaj 24 

kandidatov. 

 

Ponedeljek, 12. 3. 2018, ob 19:00 uri v gasilskem domu Ponikva pri Žalcu. 

Velja za gasilska društva Ločica ob Savinji, Ločica pri Vranskem, Ponikva pri Žalcu, 

Šempeter, Gotovlje, Loke, Ložnica pri Žalcu, Vransko in Letuš – skupaj 24 kandidatov. 

 

 

IDENTIFIKACIJA: 

Kandidati morajo s seboj imeti gasilsko izkaznico ali pa osebni dokument ter matični list iz 

Vulkana. Gasilska društva zagotavljate, da kandidati na dan 12.3.2018 izpolnjujejo pogoje za 

tečaj – preverite v Vulkanu. V kolikor bo naknadno ob prijavi v Vulkan ugotovljeno, da član 

pogojev ne izpolnjuje, ne bo mogel obiskovati tečaja, čeprav bi bil po uspehu na testiranju nanj 

razporejen. 

 

OSEBNA OPREMA: 

Udeležba na testiranju je v delovnih oblekah, kandidati naj imajo s seboj pisalni pribor.  

 

STROŠKI: 

Testiranje je brezplačno. 
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Dodatne informacije lahko dobite pri strokovni službi GZ Žalec. 

 

 

Z gasilskim pozdravom  N A  P O M O Č ! 

 

 

Poveljnik  GZ Žalec:       Predsednik GZ Žalec: 

David KRK  l.r.       Edvard KUGLER 

 

 

 

Poslano (po e-pošti): 

 Naslovnikom 

 Poveljniku SŠ regije 

 Članom kom. za izobraževanje GZ Žalec  

 

 


