Številka: 024/22-VI/10
Datum: 16. december 2021
Vabljeni GZ: HRASTNIK, SLOVENSKA BISTRICA, SLOVENSKE GORICE, STARŠE, ŠALEŠKE DOLINE,
ŠMARJE PRI JELŠAH, ŽALEC

Zadeva: Tečaj specialnosti INFORMATIK
Sporočamo vam, da bo usposabljanje za informatika potekalo 21. in 22. januarja 2022, v
Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje v Pekrah, Bezjakova ulica 151, Limbuš. Tečaj se
začne v petek ob 8:00 uri. Prosimo vas, da obvestite svoje tečajnike s seznama, da se bodo tečaja
lahko udeležili. Prenočišče si morajo tečajniki zagotoviti sami.
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.
Tečajniki morajo biti oblečeni v gasilsko delovno obleko. S seboj morajo imeti pisalni pribor in
naročilnico za prehrano, v kolikor ne bodo plačali z gotovino. Na naročilnici mora biti zapisan točen
naslov GZ, davčna številka GZ oziroma društva in natančna navedba, na katero osebo se naročilnica
nanaša. Naročilnica mora biti izdana na naslov: GOSTILNA PRI SOVI, DARKO JAUŠOVEC S.P., Cesta
ob lipi 10, 2000 Maribor; Davčna številka: 46469834.
Zamenjave tečajnikov lahko opravite s predhodnim dogovorom. Zaradi nemotenega poteka
predavanj – vsak tečajnik namreč dela na svojem računalniku – vas prosimo, da zagotovite
zanesljivo udeležbo tečajnikov.
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.
Z gasilskim pozdravom: »NA POMOČ!«
Poveljnik:
Franci Petek

