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Številka: POV-1/22
Datum: 4.1.2022
Zadeva: RAZPIS ZA TEČAJ GASILCA PRIPRAVNIKA
Gasilska zveza Ormož na podlagi programa usposabljanja in načrta dela za leto 2022,
objavlja

RAZPIS
za pričetek tečaja »GASILCA PRIPRAVNIKA«

Pogoji:
1. Da je kandidat star najmanj 16 let, s tem, da se mladoletni kandidat lahko udeleži
tečaja le po predhodnem pisnem dovoljenju staršev ali skrbnikov (obrazec v prilogi
razpisa);
2. Da je psihofizično in zdravstveno sposoben opravljati operativne naloge.
Usposabljanje poteka 34 ur, od tega 29 ur teoretičnega in 5 ur praktičnega pouka.
Tečaj se bo začel izvajati 21.1.2022, končan bo predvidoma 30.1.2022 (urnik v prilogi
razpisa).
Kandidate prijavite preko aplikacije VULKAN / Tečaj za gasilca pripravnika pod
oznako 101-GP/2022 najkasneje do 21.1.2022.
Tečaj se bo izvajal v kolikor bo prijavljano minimalno 15 kandidatov. Razpisnih
mest za tečaj je 30 kandidatov. V primeru večjega števila kandidatov bomo
odprli še en tečaj v aplikaciji VULKAN.

Tel.: 02 7411 376; e-mail: info@gz-ormoz.si; www.gz-ormoz.si

POMEMBNO:
Glede na trenutne epidemiološke razmere nalezljive bolezni COVID-19, ki jo moramo
vsi upoštevati navodila NIJZ in GZS.
-

tečaj se bo izvajal v živo, v obliki predavanja in izvajanja praktičnega dela,
dokler bodo to dopuščali aktualni ukrepi;
v kolikor se bodo zaostrili in ne bodo več dovoljevali izvajanja, bomo
nadaljevali z splošnimi predmeti (organizacija gasilstva, izobraževanje, sistem
VPNDN, osebnost gasilca,...) preko videokonferenčnega sistema.

Za udeležbo na predavanjih in izvajanju praktičnih vaj je potreben PCT pogoj,
ki se bo preveril pred vstopom v predavalnico. V prostoru je obvezna uporaba
zaščitne maske.

Z gasilskimi pozdravi!
Tonček Lisjak, VGČ
POVELJNIK
Priloge:
- IZJAVA_mladoletni;
- Tečaj za gasilca pripravnika_urnik 2022
Poslano:
- naslovnikom;
V vednost:
- Dušanu Vižintin, VkGČ I. stopnje – Regijski poveljnik
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