Številka: 024/22 - VI/13
Datum: 17. december 2021

Vabljeni GZ: MARIBOR, OBČINE JURŠINCI, OBMOČNA GZ PTUJ, ROGAŠOVCI, SLOVENSKA BISTRICA,
ŠENTJUR, ŠMARJE PRI JELŠAH

Zadeva: Tečaj specialnosti DIHALNE NAPRAVE
Sporočamo vam, da bo navedeni tečaj, potekal 27., 28. in 29. januarja 2022, v Izobraževalnem
centru za zaščito in reševanje v Pekrah, Bezjakova 151 Maribor.
Začetek tečaja je prvi in drugi dan ob 17.00 uri (17:00 – 21:30), tretji dan tečaj traja cel dan (7:45
– 17:00). Prvi in drugi dan bo teorija, tretji dan pa praktične vaje.
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.
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 kolikor tečajniki nimajo v Vulkanu pregledano zdravniško spričevalo (po 5. členu), ga morajo
OBVEZNO imeti s seboj. To ne sme biti starejše od treh let. Podrobnosti si lahko preberete v
Razpisu izobraževanj. Zdravniško spričevalo imajo lahko tečajniki shranjeno tudi v pametnem
telefonu.
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. Datum odjave se šteje, ko je bila odjava narejena
v Vulkanu in obveščena GZS.

VODSTVO GZ IN PGD NAJ POSKRBI, DA BODO TEČAJNIKI DOBILI VABILO IN NAVODILA TER SE Z
NJIMI SEZNANILI.
Z gasilskim pozdravom: »NA POMOČ!«
Poveljnik:
Franci Petek

Prilogi: seznam in navodila

