
Lokacija tečaja: Gasilski dom Ptuj

Ura Dan Vsebina Teor. Vaje Teorija/pred. Vaje/inšt.
16.30 Ponedeljek, 5.2.2018 Uvod - predavanje Kuhar - Bombek Anton

* Predstavitev vsebin Glažar Zvonko

* Vpis

Zaščita telesa in dihal - predavanje (4 ure predavanj in 12 ur vaj) 4 Liponik Jernej

*Zahteve in pomen zaščite telesa in dihal

*Osebna zaščitna oprema

*Skupna zaščitna oprema

*Dihanje

*Toksične in strupene snovi - dihalni strupi

*Zaščita dihal

*Oprema za varovanje dihal

17.00 Sreda, 7.2.2018 Gradbeništvo in preskrba z gasilno vodo - predavanje (5 ur predavanj) 3 Vojsk Dušan

*Glavni deli zgradbe

*Obnašanje glavnih konstrukcijskih elementov ob požaru

*Nadzemni hidrant

*Podzemni hidrant

Datum: 3.2.2018
Št. Dok: 000/2018

ZADEVA: Urnik tečaja "Operativni Gasilec'' (OG/2018)
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Ura Dan Vsebina Teor. Vaje Teorija/pred. Vaje/inšt.

17.00 Sreda, 14.2.2018 Gradbeništvo in preskrba z gasilno vodo - predavanje (5 ur predavanj) 2 Vojsk Dušan

*Hidrantna omarica

*Suhi dvižni most

*Težave pri dobavi vode

Požar in nevarne snovi - predavanje (5 ur predavanj) 2 Glažar Zvonko

*Gorenje in požar

*Pogoji za gorenje-požarni tetraeder

*Vzroki požarov, požarni redi, samovžigi

*Produtki gorenja in nevarnosti za gasilce

*Eksplozije, faze požara

Sobota, 17.2.2018 Razvrščanje - praktične vaje (5 UR vaj) 5

* Vaje za posameznika

*Vaje za skupino/oddelek

*Vaje za Vod

17.00 Ponedeljek, 19.2.2018 Požar in nevarne snovi - predavanje (5 ur predavanj) 3 Glažar Zvonko

*Dinamika razvoja požara

*Požarni preskok in povratni ogenj

*Gašenje, gasilna sredstva, gasilni učinki gasilnih sredstev

*Nevarne snovi in označevanje

*Nesreča z nevarno snovjo

*Osebna in skupna zaščitna sredstva gasilcev pri nesrečah

17.00 Sreda 21.2.2018 Vozila in oprema - predavanje (2 uri predavanj in 5 ur vaj) 2 Liponik Janez

*Hidrantni nastavki

*Gasilske črpalke

*Gasilsko orodje in oprema za gašenje

*Gašenje s peno in armarture za izdelavo zračne pene

*Gasilniki

*Zavarovanje območja

*Tehnično reševanje

*Elektroagregati, podaljški in osvetlitev

*Motorne in električne naprave

*Gasilske lestve

Skupina inštruktorjev
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Ura Dan Vsebina Teor. Vaje Teorija/pred. Vaje/inšt.

Sobota, 24.2.2018 Vozila in oprema - praktične vaje (2 uri predavanj in 5 ur vaj) 5

*Gasilska vozila

*Gasilniki, hidranti

*Gasilsko orodje in oprema

*Gasilske črpalke

*Elektroagregati in osvetlitev

*Zavarovanje območja

*Motorne in električne naprave

*Gasilske lestve

17.00 Ponedeljek, 26.2.2018 Radijske in ostale zveze - predavanje in praktične vaje (1 ura predavanj in 1 ura vaj) 1 1 Prelog Franc

*Sistem delovanja radijskih zvez

*Ročne in radijske postaje-sistem ZARE

*Pravilna drža ročne radijske postaje

*Pravila sporočanja med dvema radijskima postajama

*Sprejemanje povelj preko radijske postaje

*Sistem tihega alarmiranja

*Rokovanje z ročno radijsko postajo

*Sprejem in oddaja sporočil

*Prebiranje sporočila na pozivniku

17.00 Sreda, 28.2.2018 Elektortehnika in varnost - predavanje (3 ure predavanj) 3 Majcen Borut

*Osnove elektrotehničnih veličin

*Nevarnost udara električnega toka

*Nevarnost električnega toka pri gašenju požarov

*Gašenje požarov pod električno napetostjo

*Rokovanje z električnimi napravami in orodji

*Varna izvedba začasnih električnih gasilskih instalacij

Nedelja, 4.3.2018 Izpiti iz:

Gradbeništvo in preskrba z gasilno vodo Vojsk Dušan

Vozila in oprema Liponik Janez

Radijske in ostale zveze Prelog Franc

Elektortehnika in varnost Majcen Borut

Prelog Franc in skupina inštruktorjev

Liponik Janez in skupina 

inštruktorjev
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Ura Dan Vsebina Teor. Vaje Teorija/pred. Vaje/inšt.

17.00 Ponedeljek, 5.3.2018 Zaščita telesa in dihal - praktične vaje (4 ure predavanj in 12 ur vaj) 4

*Sestavljanje in razstavljanje IDA

*Nameščanje IDA

17.00 Sreda, 7.3.2018 Zaščita telesa in dihal - praktične vaje (4 ure predavanj in 12 ur vaj) 4

*Pravilno gibanje pri uporabi IDA

*Prenašanje in vlečenje armatur ob uporabi IDA

8.00 Sobota, 10.3.2018 Zaščita telesa in dihal - praktične vaje (4 ure predavanj in 12 ur vaj) 4

*Preiskovanje prostorov

Izpit iz:

Zaščita telesa in dihal Liponik Jernej

17.00 Ponedeljek, 12.3.2018 Tehnično reševanje - predavanje (22 ur predavanj in 19 ur vaj) 4 Vrbančič Martin

*Varno delo z motorno žago

*Neurja

17.00 Sreda, 14.3.2018 Tehnično reševanje - predavanje (22 ur predavanj in 19 ur vaj) 4 Vrbančič Martin

*Poplave

*potres

Sobota, 17. 3.2018 Tehnično reševanje - praktične vaje (22 ur predavanj in 19 ur vaj) 5 Skupina inštruktorjev

*Varno delo z motorno žago

*Neurja

17.00 Ponedeljek, 19.3.2018 Tehnično reševanje - predavanje (22 ur predavanj in 19 ur vaj) 3 Vrbančič Martin

*Prometne nesreče

17.00 Sreda, 21.3.2018 Tehnično reševanje - predavanje (22 ur predavanj in 19 ur vaj) 4 Vrbančič Martin

*Vrvna tehnika

Sobota, 24.3.2018 Tehnično reševanje - praktične vaje (22 ur predavanj in 19 ur vaj) 5 Skupina inštruktorjev

*Poplave

*Prometne nesreče

17.00 Ponedeljek, 26.3.2018 Tehnično reševanje - predavanje (22 ur predavanj in 19 ur vaj) 4 Vrbančič Martin

*Reševanje na vodi

*Reševanje živali

17.00 Sreda, 28.3.2018 Tehnično reševanje - predavanje (22 ur predavanj in 19 ur vaj) 3 Vrbančič Martin

*Plazovi

*Vlamljanje

Liponik Jernej in skupina 

inštruktorjev

Liponik Jernej in skupina 

inštruktorjev

Liponik Jernej in skupina 

inštruktorjev
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Ura Dan Vsebina Teor. Vaje Teorija/pred. Vaje/inšt.
17.00 Torek, 3.4.2018 Gasilska taktika - predavanje (15 ur predavanj in 50 ur vaj) 4 Liponik Janez

*Gasilske formacije

17.00 Četrtek, 5.4.2018 Gasilska taktika 4 Glažar Zvonko

*Intervencija od alarmiranja do zaključka

Sobota, 7.4.2018 Tehnično reševanje - praktične vaje (22 ur predavanj in 19 ur vaj) 6 Skupina inštruktorjev

*Vrvna tehnika

17.00 Ponedeljek, 9.4.2018 Gasilska taktika 4 Glažar Zvonko

*Osnovne gasilske veščine in postopki

17.00 Sreda, 11.4.2018 Gasilska taktika 3 Glažar Zvonko

*Nevarnosti gasilca na intervenciji

*Gasilna sredstva in njihova uporaba

Sobota, 14.4.2018 Tehnično reševanje - praktične vaje (22 ur predavanj in 19 ur vaj) 3 Skupina inštruktorjev

*Reševanje na vodi

*Odpiranje vrat

17.00 Sreda, 18.4.2018 Izpit: Tehnično reševanje Vrbančič Martin

Sobota, 21.4. 2018 Gasilska taktika - Vaje 7 Skupina inštruktorjev

Sobota, 28.4. 2018 Gasilska taktika - Vaje 7 Skupina inštruktorjev

Sobota, 5.5. 2018 Gasilska taktika - Vaje 7 Skupina inštruktorjev

Sobota, 12.5. 2018 Gasilska taktika - Vaje 7 Skupina inštruktorjev

Sobota, 26.5. 2018 Gasilska taktika - Vaje 7 Skupina inštruktorjev

Sobota, 2.6.2018 Gasilska taktika - Vaje 7 Skupina inštruktorjev

Sobota, 9.6. 2018 Gasilska taktika - Vaje 8 Skupina inštruktorjev

Izpit iz:

Požar in nevarne snovi Glažar Zvonko

Gasilska taktika Glažar Zvonko, Liponik Janez

Zaključni izpit

57 92Skupaj ur:
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Opomba : Na predavanjih je obvezna uporaba delovne obleke. 

Na praktičnih vajah je obvezna uporaba popolne zaščitne opreme (gasilska zaščitna obleka, gasilska čelada, gasilski škornji, gasilske rokavice in pas)

Na praktičnih vajah pri predmetu Zaščita telesa in dihal morajo imeti tečajniki zraven Izolirne dihalne aparate iz svojega PGD

Na predavanjih je zahtevano minimalno 60% udeležbe.

Na praktičnih vajah je zahtevana 90% udeležba.

Termin ustnega izpita iz predmetov Požar in nevarne snovi ter Gasilska taktika bo določen naknadno

Termin zaključnega izpita bo določen po vseh izpitih

Pridružujemo si pravico do spremembe urnika.

Poveljnik: Predsednik:

Glažar Zvonko Meglič Marjan

                                          Vodja tečaja in urnik pripravil:

                            Anton Kuhar - Bombek
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