TEČAJ SPECIALNOSTI TEHNIČNO REŠEVANJE
NAVODILA TEČAJNIKOM
Spoštovani tečajnik!
Prijavili ste se na tečaj specialnosti tehnično reševanje. 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), dobili boste bone za prehrano
in ključ sobe, če boste prespali v centru. Za prehrano in nastanitev 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. Prenočevanje v centru ni obvezno! V kolikor naročilnice ne boste imeli s seboj,
boste morali stroške poravnati z gotovino na licu mesta.
Po uspešni nastanitvi se zberite v avli pred recepcijo, kjer počakate na nadaljnja navodila.
V kolikor je dodeljena učilnica v glavni stavbi, greste lahko tudi v učilnico. V učilnice na poligonu
NE hodite sami. Odšli boste v skupini, skupaj z vodjem tečaja.
Tečaj je tridnevni. Prvi in drugi dan se boste seznanili s teoretičnimi osnovami, ki jih potrebujete za
varno in učinkovito delo. Za spremljanje pouka morate biti 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 (3. člen). Poslušali boste
naslednja predavanja v skupnem trajanju 19 ut: Prva pomoč, Varstvo pri delu, Osnove tehnične
mehanike, Psihologija nesreče, Taktika ukrepanja pri tehničnem reševanju, Reševanje izpod ruševin,
Spoznavanje orodje in opreme, Prikaz varnostnih elementov na vozilu.
Tretji dan boste opravili 10 ur praktičnega dela pod vodstvom skupine inštruktorjev. Za ta dan
potrebujete sledečo osebno zaščitno opremo:
 zaščitno gasilsko obleko,
 zaščitne rokavice,
 gasilsko čelado z vizirjem,
 zaščitno obutev,
 podkapo,
 delovni pas,
 brezalkoholni napitki za praktične vaje, vsaj 2 l.
Vse tri dni traja tečaj do poznih popoldanskih ur. Za uspešno opravljen tečaj morate biti prisotni vse
tri dni cel dan in uspešno opraviti test, ki ga boste opravljali iz tematike predavanj v soboto zjutraj.
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!

