Tržaška cesta 221, 1000 Ljubljana

Št.: 024/20-VI/17
Datum: 9. oktober 2020
GASILSKE ZVEZE: KOBARID, LJUBLJANA, LUKOVICA, MARIBOR, MENGEŠ, MEŽIŠKE DOLINE
RAVNE NA KOROŠKEM, RADOVLJICA, SLOVENSKA BISTRICA, TRBOVLJE, ZG. SAVINJSKE
DOLINE MOZIRJE

ZADEVA: Tečaj specialnosti NEVARNE SNOVI - OBNOVITVENI
Glede na trenutno stanje vas obveščamo, da bo navedeni tečaj potekal 26., 27. in 28.
novembra 2020 v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu. Začetek tečaja je v
četrtek zjutraj ob 8.30, zaključek pa je predviden v soboto popoldne. Tečaj traja vse tri dni cel
dan!
Glede na epidemiološko situacijo je za izvedbo tečaja 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 centru je omejitev tudi glede nastanitve, zato bodo imeli prednost za bivanje v centru
tečajniki, ki so po času in/ali razdalji najbolj oddaljeni – označeno v seznamu tečajnikov. Zaradi
lažje organizacije vas prosimo, da tečajniki bivanje potrdijo, čim prej oz. najkasneje teden dni
pred pričetkom tečaja, na e-naslov: izobrazevanje@gasilec.net. V kolikor tečajnik ne potrdi
bivanja, mu le-to ne bo zagotovljeno. Ostali tečajniki si morajo prenočišče zagotoviti sami.
V recepciji se zglasite pravočasno, da pred začetkom tečaja, opravite še potrebno prijavo!
Tečajniki naj si natančno preberejo navodila, ki so priloga tega dopisa. Za prehrano in
nastanitev potrebujete denar oziroma naročilnico za plačilo storitev.
Tečajniki morajo imeti s seboj pozitivno zdravniško spričevalo (po 5. členu), ki ne sme biti
starejše od treh let. Podrobnosti si lahko preberete v Razpisu izobraževanj.
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.
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
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