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Prostovoljnim gasilskim društvom: 

1. Andraž nad Polzelo (1 član) 

2. Ločica ob Savinji  (1 član) 

3. Gomilsko (1 član) 

4. Polzela (2 člana) 

5. Ponikva pri Žalcu (7 članov) 

6. Šempeter v SD (4 člani) 

 

 

 

Zadeva: TEČAJ ZA STROJNIKE 

 

Obveščamo vas, da se bo tečaj za strojnike z oznako STROJNIK ŽALEC 2020  pričel v 

petek, 14. februarja 2020,  na Ponikvi pri Žalcu  – gasilski dom. Zbor udeležencev tečaja je 

prvi dan ob 17:20 uri. Urnik tečaja vam pošiljamo v prilogi, prav tako seznam tečajnikov.  
 

Tečajniki morajo biti na tečaju obvezno oblečeni in označeni v skladu s Pravili gasilske 

službe (delovna gasilska obleka, temno modra majica, predpisana obutev, …). Tečajniki naj 

imajo s seboj pisalni pribor.  

 

Na praktičnih vajah 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).  
 

V skladu s Pravili gasilske službe prostovoljnih gasilcev in razpisom GZ Žalec za leto 2020 

se lahko tečaja  za strojnike udeleži operativni gasilec. Psihofizično in zdravstveno 

sposobnost za obiskovanje tečaja je potrebno dokazati s zdravniškim spričevalom za 

operativnega gasilca. Zdravniško spričevalo je potrebno na GZ Žalec dostaviti 

najkasneje do pričetka praktičnih vaj. 

 

Zaključno preverjanje znanja: 

Izpiti so pisni in jih bodo lahko opravljali tečajniki, ki bodo imeli na tečaju najmanj 60% 

prisotnost na teoretičnem in 100 % na praktičnem delu. 

 
Prosimo vas, da z informacijami seznanite prijavljene kandidate iz vašega društva, dodatne 

informacije pa lahko dobite na GZ Žalec. 

 

Z gasilskim pozdravom  N A  P O M O Č ! 
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Predsednik komisije za strokovno usposabljanje GZ Žalec: 

David KRK 

 

 

 

Poveljnik  GZ Žalec:       Predsednik GZ Žalec: 

Franc RANČIGAJ        Edvard KUGLER 

 

 

 

Poslano tudi (po e-pošti): 

 Poveljniku SŠ regije 

 Predavateljem na tečaju 

 Članom komisije za izobraževanje GZ Žalec 


