Tržaška cesta 221, 1000 Ljubljana

Številka: 024/21 - VI/23
Datum: 31. avgust 2021
Vabljeni GZ: CERKNO, GORIŠNICA, HRASTNIK, LENART, LJUBLJANA, MENGEŠ, MEŽIŠKE
DOLINE RAVNE NA KOROŠKEM, RUŠE, SLOVENSKA BISTRICA, ŠKOFLJICA

ZADEVA: USPOSABLJANJE GASILCEV ZA GAŠENJE NOTRANJIH POŽAROV – MODUL C
Obveščamo vas, da bo navedeni tečaj potekal 11.,12. in 13. oktobra 2021, v Izobraževalnem
centru za zaščito in reševanje na Igu. Začetek tečaja je prvi dan ob 8.00 uri. Vse tri dni bo tečaj
trajal cel dan.
Na usposabljanje lahko pristopijo le tečajniki, ki so povsem zdravi (brez bolezenskih znakov
kot so vročina, nahod, kašelj, boleče grlo, vnete oči, slabo počutje, driska, ipd.). S seboj morajo
imeti dokazilo o izpolnjevanju pogoja PCT (veljavnost se šteje na zadnji dan tečaja).
V centru je obvezna uporaba zaščitne obrazne maske, ki jo morajo imeti tečajniki s seboj.
Podrobna navodila glede izvedbe tečaja bodo tečajniki dobili na uvodu tečaja. Tečajniki morajo
upoštevati tudi vsa priporočila Vlade RS in NIJZ. V kolikor bi se ukrepi zaostrili in bo potrebno
izvedbo tečaja prilagoditi razmeram, vas bomo o tem obvestili.
V recepciji se zglasite pravočasno, da pred začetkom tečaja, opravite še potrebno prijavo!
V vseh notranjih prostorih ICZR je obvezna uporaba zaščitne obrazne maske, ki jo bodo morali
tečajniki nositi ves čas prisotnosti, zato jo morajo imeti s seboj. Tečajniki morajo upoštevati
tudi vsa priporočila Vlade RS in NIJZ.
Tečaj bo izvajala Gasilska šola. Kontaktna oseba za vsebinska vprašanja: Aleš Cedilnik, telefon:
(01) 479 64 30; (01) 286 20 32; e- mail: ales.cedilnik@urszr.si.
Tečajniki morajo imeti naročilnico za prehrano, v kolikor ne bodo plačali z gotovino. Na
naročilnici mora biti zapisan točen naslov plačnika, davčna številka, transakcijski račun in
natančna navedba na katero osebo se naročilnica nanaša.
Tečajniki naj imajo vse dni s seboj:
• pribor za pisanje (zvezek in pisalo),
• veljavno zdravniško spričevalo za operativnega gasilca za bolj zahtevna dela
• gasilsko delovno obleko,
• popolno osebno zaščitno opremo za posredovanje pod IDA,
• vso ostalo opremo, ki so jo potrebovali za modul A in B (zaščitno ognjevarno obleko, gasilske
ognjevarne rokavice po možnosti 2 para (en par si sposodite v društvu), gasilsko ognjevarno
podkapo (priporočamo, da je dvoslojna), gasilsko čelado z vizirjem in vratno zaščito, gasilske
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ognjevarne zaščitne škornje, 2 kompleta podobleke, da se lahko preoblečete (za pod zaščitno
obleko), za podobleko se šteje tudi bombažno smučarsko perilo, bombažna trenirka, ali
katerokoli drugo tanjše oblačilo iz naravnih materialov z dolgimi rokavi in hlačnicami,
brezalkoholne napitke z vsebnostjo mineralov, vsaj 3 l).
Neudeležbo na tečaju je potrebno odpovedati vsaj 8 koledarskih dni pred tečajem. V kolikor
PGD oz. GZ (prijavitelj), ki je prijavil na tečaj, tega v predpisanem roku ne stori, je dolžan
poravnati celotne stroške tečaja za manjkajočega tečajnika.
VODSTVO GZ IN PGD NAJ POSKRBI, DA BODO TEČAJNIKI DOBILI VABILO IN NAVODILA, SI JU
PREBRALI TER JU DOSLEDNO UPOŠTEVALI!
Z gasilskim pozdravom: »NA POMOČ!«
Poveljnik:
Franci Petek

Priloge:
- seznam tečajnikov
- navodila
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