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Vabljeni GZ: KIDRIČEVO, SLOVENSKA BISTRICA, SLOVENSKE KONJICE, ŠMARJE PRI JELŠAH

Zadeva: Usposabljanje gasilcev za DELO S HELIKOPTERJEM
Obveščamo vas, da bomo imenovani program usposabljanja izvedli v naslednjem terminu:
-

sobota, 4. junij 2022 od 7.45 do 12.50 ure v ICZR Ig – teorija
petek, 10. junij 2022 ob 7.30 do 12.25 - praktičen del OSREDNJA (VAČE).

Udeleženci naj prinesejo s seboj na teoretični del opremo za izdelavo zapiskov in veljavno
zdravniško spričevalo za operativnega gasilca, izdano skladno z določbami Pravilnika o
ugotavljanju zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev.
Pred začetkom praktičnega dela bodo kandidati pisali preverjanje znanja iz teoretičnega dela.
Navodila bodo posredovana naknadno.
Za praktični del morajo tečajniki imeti s seboj:
-

-

veljavni osebni dokument (potni list ali osebno izkaznico),
zaščitno gasilsko opremo, ki je lahko tudi oprema za gozdne požare (čelada z vizirjem
ali smučarska očala, zaščitna gasilska obleka, zaščitne gasilske rokavice, zaščitna
gasilska obutev, gasilski pozicijski pas s popkovino in vponko, podkapo),
delavno obleko,
ročno radijsko postajo sistema ZARE,
pribor za pisanje.

Glede na to, da so v tem letnem času ponavadi zunanje temperature visoke, naj udeleženci s
seboj prinesejo dovolj tekočine za preprečevanje dehidracije (voda, izotonični napitki,
sokovi…).
Na teoretičnem delu bo možno v ICZR naročiti prehrano, zato naj imajo tečajniki s seboj
naročilnico ali gotovino. ICZR na praktičnem delu ne bo nudil organizirane prehrane.
Dopoldanskim skupinam se lahko nudi pomoč pri naročilu prehrane v bližnji gostilni,
popoldanske skupine pa si prehrano organizirajo same pred pričetkom usposabljanja.
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.
Morebitne zamenjave tečajnikov so možne samo do 31. 5. 2022! Po tem datumu zamenjave
niso več možne!

Tečaj bo izvajala Gasilska šola. Kontaktna oseba za vsebinska vprašanja: Robert Škrlj, 01/4796-411 ali iczr@iczr.si ali robert.skrlj@urszr.si.
Kandidati naj v dneh pred tečajem spremljajo spletno stran GZS (http://www.gasilec.net/),
na njej bodo objavljene informacije, v kolikor bo prišlo do spremembe.

Z gasilskim pozdravom: »NA POMOČ!«

Poveljnik:
Franci Petek
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