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PROSTOVOLJNIM GASILSKIM DRUŠTVOM
- v roke poveljniku PGD ZADEVA: RAZPIS ZA TEČAJ GASILEC PRIPRAVNIK
Gasilska zveza Gornja Radgona bo v skladu s Načrtom izobraževanja gasilskega kadra v
PGD, GZ G. Radgona 2013-2018 in predlogom programa dela Gasilske zveze Gornja
Radgona za leto 2019 organizirala TEČAJ ZA GASILCA PRIPRAVNIKA po novem
programu izobraževanja (v nadaljevanju besedila: tečaj).
Pričetek tečaja se bo pričel v primeru ZADOSTNEGA ŠTEVILA PRIJAVLJENIH
KANDIDATOV (najmanj 35) v soboto 15. DECEMBRA 2018 ob 15. uri. Tečaj bo potekal
ob sobotah in nedeljah v prostorih gasilskega doma Gornja Radgona. Predlog urnika tečaja
prilagamo (dopuščamo spremembe urnika).
POGOJI za prijavo na tečaj gasilec pripravnik:
»Tečaja za gasilca se lahko udeleži član-ica, ki je dopolni starost 16 let. Kandidati morajo biti
psihofizično in zdravstveno sposobni opravljati operativne naloge v gasilstvu.«

Za izpolnjevanje zdravstvene sposobnosti morajo tečajniki opraviti zdravstveni pregled po 3.
členu Pravilnika o ugotavljanju zdravstvenih sposobnosti operativnih gasilcev z vsemi
dopolnitvami), najpozneje do pričetka praktičnih vaj.
Kandidate je prijaviti najpozneje do 14. decembra 2018 v Vulkanu pod oznako: PRIPGZGR-2019.
Udeležba na teoretičnem delu tečaja je v gasilski delovni obleki, na praktičnem delu tečaja pa
je obvezna gasilska zaščitna obleka.
V primeru, da prijavljeni kandidat ne obiskuje tečaja in ne izpolni kriterija najmanj 60%
udeležbe na teoretičnem najmanj in 100 % udeležbe na praktičnem delu tečaja, je PGD dolžno
poravnati stroške tečaja. Odgovornost in način poravnave teh obveznosti dogovori PGD s
kandidatom že pred samo prijavo na nadaljevalni tečaj za gasilca (po prijavi vam pošljemo
predlog pogodbe).
Praktični del tečaja se oceni na zaključni vaji kot uspešno ali neuspešno. V primeru ocene
»neuspešno« tečajnik ne more opraviti tečaja uspešno.
Prosimo, da upoštevate navedene roke za prijavo kandidatov zaradi organizacije tečaja ter
animirate svoje člane in članice, da se vključijo v izobraževanje.
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