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GASILSKA ZVEZA CELJE 

Štev.: 129/17-OD 
Datum: 26. 7. 2017 
 
 

 PGD GZ CELJE 
 
 
Zadeva: PRIJAVE NA TEČAJ ZA VIŠJEGA GASILCA 
 
Obveščamo vas, da se bo skladno s programom dela GZ Celje od 10. 9. do 26. 11. 2017, 
izvedel tečaj za višjega gasilca (ob torkih in sobotah popoldan ter ob nedeljah dopoldan). 
Urnik bo poslan na PGD po 1. 9. 2017. Teoretični del tečaja bo potekal v učilnici PGE Celje, 
praktični del pa na različnih lokacijah, o katerih bodo tečajniki sproti obveščeni. Iz vsakega 
PGD lahko na tečaj prijavite dva kandidata, rok za prijavo v Vulkanu je nedelja, 20. 8. 2017. 
V kolikor bodo po tem datumu še prosta mesta za prijavo, Poveljstvo GZ odloči kateremu 
PGD se bodo dodelila. Zaradi odsotnosti regijskega poveljnika bo tečaj v Vulkanu odprt po 
1. 8. 2017. 
 
Tečaja se lahko udeležijo kandidati, ki so psihofizično in zdravstveno sposobni opravljati 
operativne naloge v gasilstvu ter izpolnjujejo pogoje po PGSPG. Tečaj traja skupaj 92 ur, od 
tega je 47 teoretičnih predavanj in 45 ur praktičnih vaj. Udeležba na teoretičnem delu tečaja 
je v gasilski delovni obleki, na praktičnem delu pa v gasilski zaščitni opremi. 
 
Pogoj za uspešno dokončanje usposabljanja je najmanj 60 % prisotnost (najmanj 29 ur) na 
teoretičnem delu, uspešno opravljen izpit iz teoretičnega dela, najmanj 90 % prisotnost 
(najmanj 41 ur) na praktičnem usposabljanju, uspešno opravljene praktične vaje in uspešno 
opravljen zaključni izpit pred komisijo GZ Slovenije. 
 
Ker je tečaj omejen s prijavami, prosimo, da na tečaj prijavite samo resne kandidate. 
Morebitno odsotnost je potrebno sporočiti na GZ Celje (šteje se v 40 % - teorija oz. v 10 % - 
vaje, največ dovoljene odsotnosti).   
 
 
Z gasilskimi pozdravi! 
 
        Vodja tečaja: 
        Valter Popovič, GČ II. st l.r. 
 


