GASILSKA ZVEZA LJUBLJANA
Vojkova 19, 1000 Ljubljana
komisija za izobraževanje
datum: 15. 1. 2007

RAZPIS
za izobraževanje voznikov C kategorije v letu 2007
Komisija za izobraževanje po nalogu poveljstva GZL objavlja razpis za
šolanje voznikov C kategorije. Šolanje bo potekalo v izbrani avtošoli. GZL
bo plačala tečaj CPP in 10 ur vožnje, vse ostale stroške pa so dolžni pokriti
tečajniki sami. Pogoj za prijavo je, da je tečajnik operativni gasilec
(gasilka) in ima vozniški izpit nižje kategorije toliko časa, kot predvideva
zakon, ter izpolnjuje ostale pogoje.
Tečajniki bodo pred začetkom tečaja opravili zdravniški pregled.
S prijavljenim tečajnikom in njegovim društvom bo GZ Ljubljana sklenila
tripartitno pogodbo, v kateri bodo določene obveznosti posameznih
podpisnikov.
Ker bo GZ Ljubljana v izbrani avtošoli pridobila ustrezne popuste, lahko
posamezno društvo prijavi več tečajnikov. GZL bo sofinancirala šolanje
dveh voznikov iz vsakega društva (za katera bo sklenjena pogodba).
Prijave za oba kandidata pošljite na priloženem obrazcu do
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Spletdok 1,00; V1.0, veljavno od 06. 02. 2004

3. februarja 2007 na Gasilsko zvezo Ljubljana. Takrat bodo znani tudi že
ostali podatki v zvezi s šolanjem, tako da bi se lahko začelo v
spomladanskem roku, takoj po podpisu pogodb s posameznimi tečajniki.

predsednik
poveljnik GZ Ljubljana:

komisije za izobraževanje:

Iztok Zajc, VGČ I. st.

Rajko Jazbec, VGČ II st.
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PRIJAVNICA kandidatov ZA VOZNIKA C kategorije:
GD/ PGD:
1. kandidat za šolanje voznika C kategorije:
ime:

priimek:

datum in leto rojstva:

kraj rojstva:

stanujoč: ulica

pošta in kraj

član gasilske organizacije od:

čin:
funkcija v PGD:

leto imenovanja v zadnji čin:

2. kandidat za šolanje voznika C kategorije:
ime:

priimek:

datum in leto rojstva:

kraj rojstva:

stanujoč: ulica

pošta in kraj

član gasilske organizacije od:

čin:
funkcija v PGD:

leto imenovanja v zadnji čin:

V

, dne:

S prijavnico tudi potrjujemo, da sprejemamo razpisne pogoje o sofinanciranju
šolanja s strani GZ Ljubljana in da sta prijavljena kandidata člana naše
operativne enote (imata najmanj čin gasilec).

žig

Podpis kandidatov:

Poveljnik:

Predsednik :

1.
2.
¾ Pravilno izpolnjeno prijavnico pošljite do 3. februarja 2007 na Gasilsko zvezo
Ljubljana, Zadobrovška 88, 1260 Ljubljana.
¾ Kasneje prispelih prijavnic ne bomo upoštevali.
Za opravljanje izpita C kategorije prijavljamo še naslednje naše operativne člane,
kateri bodo sami plačali stroške izobraževanja.
Št.
priimek in ime
datm rojstva
čin

1
2
3
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