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GASILSKIM ZVEZAM
ZADEVA: RAZPIS USPOSABLJANJA ZA LETO 2018
Obveščamo vas, da je na spletni strani Gasilske zveze Slovenije (www.gasilec.net) objavljen
Razpis usposabljanja Gasilske zveze Slovenije za leto 2018. Razpis je bil potrjen na 31. seji
poveljstva GZS. Prosimo, da razpis posredujete prostovoljnim gasilskim društvom v vaši
Gasilski zvezi. Kandidate iz vaše GZ prijavite v skladu z razpisnimi pogoji, pri tem pa
upoštevajte roke prijav.
Naprošamo, da se vodstva posameznih PGD in GZ z Razpisom natančno seznanijo in o vsebini
obvestijo tudi vse kandidate, ki jih bodo prijavili na usposabljanja.
S statusom prijave »razporejen na tečaj« Vulkan avtomatsko generira sporočilo, s katerim
kandidata obvesti o uvrstitvi na tečaj in o datumu začetka tečaja. Da bi prejeli to obvestilo,
morajo imeti kandidati v Vulkanu vpisan elektronski naslov. V kolikor kandidat nima svojega
osebnega e-naslova, naj se vpiše e-naslov matičnega gasilskega društva. Administratorje
Vulkana prosimo, da poskrbijo za urejenost podatkov v evidenci članstva.
Tečaji se bodo izvajali na treh lokacijah in sicer na Igu, v Pekrah in v Sežani. Določene tečaje
se bo izvajalo na dveh lokacijah, zato bodo odprti razpisi – za vsako lokacijo posebej. Prijave
so možna samo na eno lokacijo. V kolikor na eni lokaciji ne bodo zapolnjena vsa mesta, bomo
prerazporedili prijave društev z druge lokacije, ki bi bile na tej lokaciji zavrnjene. In sicer po vrstnem
redu izračuna v Vulkanu. To so tečaji IDA, IDA OBN in PV IDA, ki se bodo izvajali na Igu in v Pekrah. Ter
tečaji GNPA, ki se bodo izvajali na Igu in v Sežani. Ostali tečaji se bodo izvajali na eni lokaciji in

sicer v ICZR Ig.
Terminski plan usposabljanja za leto 2018 bo objavljen v začetku decembra 2017 na spletni
strani GZS.
V upanju na uspešna usposabljanja v letu 2018 vas pozdravljamo z gasilskim pozdravom
˝Na pomoč˝!

Poveljnik Gasilske zveze Slovenije,
Franci Petek

