Tržaška cesta 221, 1000 Ljubljana

NAVODILA – OBNOVITVENI TEČAJ SPECIALNOSTI NEVARNE SNOVI
Spoštovani tečajnik!
Prijavili ste se na obnovitveni tečaj specialnosti nevarne snovi. 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 na Igu se zglasite v recepciji centra, kjer se
boste prijavili – izpolnili prijavni list (potrebujete osebni dokument). Za prehrano potrebujete denar
oziroma naročilnico za plačilo storitev. Na naročilnici mora biti zapisan točen naslov gasilske
organizacije, davčna številka gasilske organizacije, poslovni račun in natančna navedba na katero osebo
se naročilnica nanaša. V kolikor naročilnice ne boste imeli s seboj, boste morali stroške poravnati z
gotovino na licu mesta.

Tečaj je tridnevni. 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 delovno 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 ustrezno veljavno zdravniško spričevalo.
Tekom tečaja se boste seznanili z naslednjimi vsebinami:
Tema
Prva pomoč
Spoznavanje z novostmi na področju opreme in osebne zaščite
Gasilska taktika ob nesrečah z nevarno snovjo, izbirne vsebine in PIRS
Nevarne snovi (Teoretična ponovitev, predstavitev novih vsebin)
Informatika (uporaba interneta in računalniških baz)
Seminarska naloga -reševanja posameznih nezgod (teoretična priprava na prakso)
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Drugi in tretji dan pa boste opravili praktično delo pod vodstvom skupine inštruktorjev. Za ta dan
potrebujete sledečo opremo:
gasilsko zaščitno obleko,
gasilske zaščitne škornje,
gasilske zaščitne rokavice,
gasilsko zaščitno podkapo,
gasilsko zaščitno čelado z vizirjem,
gasilski zaščitni pas,
brezalkoholne napitke z vsebnostjo mineralov, vsaj 3 l.
Vse tri dni traja tečaj do poznih popoldanskih ur. Za uspešno opravljen tečaj morate biti prisotni vse tri
dni cel dan, uspešno izdelati seminarsko nalogo in opraviti vse predpisane praktične vaje. V primeru
bivanja v centru vas prosimo, da si na spletni strani GZS preberete hišni in šolski red, ki velja v
izobraževalnem centru in ju upoštevate v času bivanja v centru.
(www.gasilec.net>operativa>usposabljanja>dop.strok.usp.>navodila)
V upanju na prijetno bivanje vas pozdravljamo z gasilskim pozdravom: »Na pomoč«!
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