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OSEBNA VAROVALNA IN DRUGA OPREMA KANDIDATA NA
USPOSABLJANJU ZA PRIDOBITEV POKLICA GASILEC

V nadaljevanju se nahaja spisek potrebne osebne varovalne in druge opreme:
 gasilska dvodelna ognjevarna obleka izdelana v skladu z EN 469,
 gasilski kombinezon za gašenje požarov v naravi (priporočljivo),
 gasilska ognjevarna in zaščitna obutev (EN 345 ali EN 15090); zaradi občasnega dela z
motorno žago je potrebna tudi dodatna zaščita proti urezu z motorno žago (EN 381
razred 1 ali 2),
 gasilske ognjevarne rokavice (EN 659),
 gasilska čelada z vizirjem in ognjevarno zavesico za zaščito celega vratu (EN 443),
 gasilska ognjevarna podkapa (dvoplastna, elastična odprtina za obraz),
 gasilska ognjevarna podobleka (dolgi rokav in dolge hlačnice),
 delovne rokavice z dobrim oprijemom za izvajanje zahtevnejših tehničnih intervencij
(razrez vozil, delo z ostalo tehnično opremo, reševanje z vrvno tehniko) - (EN 388)
o odpornost na obrabo – stopnja zaščite minimalno 3,
o odpornost na prerez – stopnja zaščite minimalno 4,
o odpornost na trganje – stopnja zaščite minimalno 3,
o odpornost na prebod – stopnja zaščite minimalno 3,
 hlače ali hlačnice proti urezu z motorno žago (EN 381 razred 1 ali 2),
 delovna čelada z zaščitno mrežico in glušniki za delo z motorno žago,
 pomožna vrvica dolžine 5m in premera 8mm (EN 564),
 tanke bombažne rokavice za delo v plinotesnih oblekah za nevarne snovi – 2 para,
 brezbarvna oz. rahlo tonirana zaščitna očala za zaščito pred letečimi delci (EN 166),
 čepki za ušesa (EN 352-2) – 5 parov,
 gasilski pozicijski pas za delo na lestvi (EN 358),
 respirator za zaščito dihal (EN 149 – FFP3) – 5 kosov,
 bidon za napitke,
 gasilska delovna uniforma »station uniform« (bluza, hlače, kapa s šiltom in navadna
volnena kapa); kratke hlače kot del delovne uniforme niso dovoljene,
 majica brez ovratnika (temno modre barve) – min. 5 kos,
 gasilski pulover,
 gasilski puli,
 gasilska srajca,
 čevlji (črni, nizki, brez okraskov, narezan podplat),
 nogavice (temne barve),
 pribor za čiščenje in vzdrževanje čevljev in obleke,
 univerzalno žepno orodje (Leatherman, Wenger, ...) – priporočljivo,
 manjša in večja brisača,
 trenirka,
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telovadne hlače,
športni copati (supergi),
osnovni pribor za pisanje in risanje,
prazni listi za izdelavo zapiskov (fascikel za shranjevanje zapiskov in pregradne kartone
dobijo kandidati v ICZR).

