USPOSABLJANJE GASILCEV ZA GAŠENJE NOTRANJIH POŽAROV – MODUL A
NAVODILA TEČAJNIKOM – ICZR SEŽANA
Spoštovani tečajnik!
Prijavili ste se na Usposabljanje gasilcev za gašenje notranjih požarov – modul A. Naj vam na kratko
opišemo, kaj lahko pričakujete od tečaja in kaj mi pričakujemo od vas:
Po prihodu v Izobraževalni center za zaščito in reševanje v Sežani, se zglasite v recepciji centra, kjer
se boste prijavili – izpolnili prijavni list (potrebujete osebni dokument), dobili boste bone za
prehrano in ključ sobe, če boste prespali v centru.
Prehrana (kosilo za vse in zajtrk v primeru nastanitve):
 Za plačilo storitev potrebujete naročilnico,
 naročilnico naslovite na Vrtec Sežana (Ulica Jožeta Pahorja 1, 6210 Sežana),
 v primeru nastanitve je zagotovljen zajtrk, večerjo si morajo tečajniki organizirati sami.
Nastanitev:
 Plačilo storitev z naročilnico ali gotovino na licu mesta,
 naročilnico naslovite na Izobraževalni center Sežana (ICZR-enota Sežana, Bazoviška cesta
13, 6210 Sežana).
Na naročilnici mora biti zapisan točen naslov gasilske organizacije, davčna številka gasilske
organizacije, poslovni račun in natančna navedba, na katero osebo se naročilnica nanaša.
Prenočevanje v centru ni obvezno! Po uspešni nastanitvi se zberite v učilici.
Usposabljanje je dvodnevno. Prvi dan se boste seznanili s teoretičnimi osnovami, ki jih potrebujete
za varno in učinkovito delo. Za spremljanje pouka prosimo, da ste oblečeni v gasilsko delavno
obleko. Prosimo, da se tečaja udeležite primerno urejeni (Pod delovno obleko imejte sivo gasilsko
srajco ali majico temnejših barv, obute imejte primerne temne čevlje. Superge ne sodijo k delovni
obleki.). S seboj imejte pribor za pisanje in pozitivno zdravniško spričevalo. Poslušali boste
naslednja predavanja:
tema
Teorija gorenja in gašenja
Osnovne gasilske veščine
Prva pomoč
Varstvo in zdravje pri delu

število ur
2
3
2
2

Drugi dan boste opravili 9 ur praktičnega dela pod vodstvom skupine inštruktorjev. Praktično delo je
specifično, ker so tečajniki izpostavljeni visokim temperaturam. Zaradi tega morate imeti s seboj vso
naslednjo osebno zaščitno in ostalo opremo:
 zaščitno ognjevarno obleko,
 gasilske ognjevarne rokavice,
 gasilsko ognjevarno podkapo (priporočamo, da je dvoslojna),
 gasilsko čelado z vizirjem in vratno zaščito,
 gasilske ognjevarne zaščitne škornje,
 2 kompleta podobleke, da se lahko preoblečete (za pod zaščitno obleko), za podobleko se
šteje tudi bombažno smučarsko perilo, bombažna trenirka, ali katerokoli drugo tanjše
oblačilo iz naravnih materialov z dolgimi rokavi in hlačnicami,
 brezalkoholne napitke z vsebnostjo mineralov, vsaj 3 l.

Oba dva dneva traja tečaj do poznih popoldanskih ur. Za uspešno opravljen tečaj morate biti prisotni
oba dva dneva cel dan. Prosimo, da si na spletnih straneh (www.gasilec.net) preberete hišni in šolski
red, ki velja v izobraževalnem centru in ju upoštevate v času bivanja v centru.
V upanju na prijetno bivanje vas pozdravljamo z gasilskimi pozdravi!

GASILSKA ZVEZA SLOVENIJE

