GASILSKA ZVEZA SLOVENIJE
Ljubljana, Tržaška cesta 221
 01 2419 750, 01 2419 751
Fax: 01 2419 764
 E-mail: izobrazevanje@gasilec.net
Št.: 024/18-VI/16
Datum: 9. 10. 2018

GASILSKIM ZVEZAM:
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DOBREPOLJE
DOLOMITI
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IG PRI LJUBLJANI
ILIRSKA BISTRICA

LJUBLJANA
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MESTNE OBČINE KRANJ
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RIBNICA

RUŠE
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ŠMARTNO PRI LITIJI
TRBOVLJE
VIDEM PRI PTUJU
ZAGORJE OB SAVI

Zadeva: Tečaj za vodjo članic
Sporočamo vam, da bo tečaj specialnosti za vodjo članic potekal v petek, 23., v soboto, 24.
novembra in v soboto, 1. decembra 2018, v Izobraževalnem centru RS za zaščito in
reševanje na Igu, Zabrv 12, 1292 Ig.
Tečaj se začne v petek ob 16.uri in traja predvidoma do 21. ure, ter obe soboti cel dan,
predvidoma do 17. ure. Prosimo vas, da o poteku tečaja obvestite svoje kandidatke s seznama.
Eden od pogoj za udeležbo na tečaju je tudi končana najmanj IV. stopnja šolske
izobrazbe. Prosimo, da GZ v kompletu pošljete kopije spričeval za tiste tečajnice, ki še
nimajo potrjene izobrazbe najkasneje do 5. novembra 2018 na izobrazevanje@gasilec.net.
V nasprotnem primeru bomo tečajnice odjavili s tečaja.
Za pridobitev specialnosti je obvezna udeležba na vseh predavanjih.
Tečajnice morajo biti oblečene v gasilsko delovno obleko. S seboj morajo imeti pisalni pribor
in naročilnico za prehrano. V kolikor le-te ne bodo imele, bodo plačale z gotovino. Na
naročilnici mora biti zapisan točen naslov, davčna številka, transakcijski račun GZ oziroma
društva in natančna navedba, na katero osebo se naročilnica nanaša.
Zamenjave tečajnikov so možne do začetka tečaja. Ob zamenjavi, je potrebno na GZS poslati
tudi fotokopijo spričevala o šolski izobrazbi.
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 manjkajočo tečajnico.
Z gasilskimi pozdravi!
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