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GASILSKA ZVEZA CELJE 

Štev.: 104/16-OD 

Datum: 26. 4. 2016 

 

 Vsem PGD GZ Celje 

 

Zadeva: Razpis izobraževanja v okviru GZ Slovenije za jesen 2016 

  
V prilogi vam pošiljamo popravljen in dopolnjen časovni plan tečajev za leto 2016. Hkrati vas tudi 

obveščamo, da sta odprta razpisa izobraževanj za jesen 2016. Pri prijavi bodite pozorni na kateri razpis 

se prijavljate, ker naknadna sprememba lokacije ne bo možna. 

  

Društva prijavijo svoje kandidate v razpisnem roku (do 13. 5. 2016 do 12:00) na razpise odprte v 

Vulkanu (modul Usposabljanje, podmodul Predprijave).  

 

Društva ob predprijavi oblikujejo prioritetno listo svojih kandidatov. Če bo na usposabljanje izbranih 

manj kandidatov, kot bo prijavljenih, bodo izbrani prvi s prioritetne liste. Društvo lahko za en tečaj 

odda samo eno listo predprijav. Ko je lista za nek tečaj oddana, je njena sprememba možna na GZ. Ko 

listo potrdi še GZ, spremembe oz. dodatne predprijave niso več možne. 

  

Upoštevajte naslednje kvote, ki jih je sprejelo poveljstvo: 

Tečaj Število mest 

IDA Neomejeno 

IDA OBN. Neomejeno 

HTF A Neomejeno 

HTF B Neomejeno 

Nevarne snovi 4 

Tehnično reševanje 4 

  
Apeliramo na vsa PGD, da prijavijo resne kandidate, od katerih bo imelo PGD in GZC korist in 

ne tiste gasilce, ki se prijavijo na tečaj samo zaradi značke. Zato si poveljstvo pridržuje pravico, 

da lahko kakšnega kandidata zavrnemo tudi na nivoju GZC. Predvsem pa apeliramo na tista 

PGD, ki nimajo pokritih minimalnih zahtev, da prijavijo kandidate. 
  
Če bo PGD MOC prijavilo kandidata na tečaj, ki ni v programu GZC, bo o odobritvi odločalo 

poveljstvo MOC, v vsakem primeru pa je kandidat oziroma PGD samoplačnik. 
  
PGD Občine Štore pred prijavo na tečaje pridobite mnenje poveljnika Občine Štore. 
 
Društva naj kandidatom v evidenco vpišejo e-naslov, da bodo lahko prejeli obvestilo o 

razporeditvi na tečaj.  
 

Več informacij si lahko preberete v Razpisu 2016. 

 

Še enkrat vas opozarjamo, da dosledno upoštevate navodila s strani GZS in GZC. 

 

 

 

Poveljnik GZ Celje: 

Janez Senica VGČ I. st. 

http://www.gasilec.net/uploads/datoteke/Dragica/terminski%20plan%202016_celotni_dopolnjen_objava.pdf
http://www.gasilec.net/uploads/datoteke/Simona/razpis/RAZPIS%202016.pdf

