REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVOZA OBRAMBO

PROGRAM DOPOL]VL]YEGA
USPOSABLJA]YJA GASILCE V ZA
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Lj ublj ana, november 2 00l

PROGRAM D OPOLNILNEGA USPo SABIJA NJA GASI L CEVZA TEHNI CNEGA nT Ss I/,4Lc,4

Na podlagi 3L ilena zakonao gasilstvu(Uradniirsr RE it.71/93,2S/00)in 33.ilena Ureclbe
o organiziranju,opremljanju in usposabljanjusil za zaiiito, reievanje in pomoi ((Jradni list
RS,22/99, 99/99, 102/00)

preap$uJem

PROGRAM DOPOLNILNEGA USPOSABLJANJA GASILCEV ZA TEHNICIVNCA
RESEVALCA

I. NAMEN
Gasilci se pri svojem delu gasenja in reievanja ob poiarih ter drugih nalogah pogosto
sreiujejo z nalogami, ki so povezanes tehniinim reievanjem.Pri tem uporabljajo orodje in
naprave, ki zahtevajo dobro izurjenost gasilskih operativnih enot. Da bi lahko uspeino
opravljali naloge s podroija tehniinega reievanja,jih je potrebno dodatno usposobiti za
uporabonaprav in orodja za tehniino reievanje.

II. CILJI
Udeleienci :
- se seznanijoz osnovamitehniine mehanike,
- se seznanijoz osnovamitaktike ukrepanjapri tehniini intervenciji,
- spoznajoznaiilnosti reievanja izpod ruievin,
t se seznctnijos postopkipri reievanju v prometni nesreii,
- spoznajo orodje in opremo za tehniino reievanje,
- se usposobijoza nudenjeprve pomoii s poudarkom na poikodbah, ki nastanejozaradi
mehanskihdelovanj,posebejpa za nudenjeprve pomoii pri prometnih nesreiah,
- se seznanijos psiholoikimi vplivi, ki jih ima nesreia na reievancein reievalce,
- se usposobijoza varno delopri tehniini inter-venciji,
- se praktiino usposobijo za uporabo opreme in ukrepanje pri reievanju izpod ruievin,
reievanju pri prometnih nesreiah, delovnih nesreiah v industriji in pri drugih nesreiah, ki
zahtevajo tehnii no rei evanj e.

III. OBLIKE
Usposabljanjese izvaja v obliki teiaja.

IV. UDELEZENCI
1. Pogoji za vkljuiitev v progrdm:
Vprogram usposabljanjase lahko vkljuiijo kandidati, ki imajo uspeino opravljen izpit za
gasilca in sploino izobrazbo najmanj III. stopnje.
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2. Stevilo udeleiencev:
Stevilo udeleiencev naj bo med 25 in 30 gasilci. Skupine za izvajanje pralctiinega dela pa rlaJ
bodo oblikovane kot oddelki z 9 gasilci ali zmanjiani oddelki s 6 gasilci.

V. NOSILCI IN IZVAJALCI
Nosilec usposabljanja poklicnih gasilcev je (lprava RS za zaiiito
usposabljanje prostovoljnih gasilcev pa Gasilska zveza Slovenije.

in reievattje, :(t

Izvajalec usposabljanja za poklicne gasilce je lzobraievalni center za zaiiito in reievanje RS,
za prostovoljne gasilce pa lzobraievalni center za zaiiito in reievanje RS in Gasilska zvezo
Slovenije.
Uini program izvajajo predavatelji ustreznih strok in usposobljeni initruhorji.

VI. KRAJ IN OBJEKTI
Usposabljanje gasilcev za tehniino reievanje poteka
Izobraievalnega centra zct zaiiito in reievanie RS.

v prostorih

in

na poligonilr

VII, CASIN TRAJANJE
Usposabljanjepo programu lahko traja 27 pedagoikih ur (PUR) od tega je t 7 PUR
namenjenih
teoretiinemudeluin l0 PURpraktiinemuusposabljanju.
WII. UCNE VSEBINE
Dopolnilno usposabljanjeje organizirano v obliki teiaja specialnosti s teoretiinimi in
praktiinimi vsebinami
Teoretitni del:
-

Osnovnaznanja tehniine mehanikein trdnosti,potrebneza tehniino reievanje
Gasilska taktika ob tehniinem teievanju
Orodje in oprema za tehniino reievanje
Reievanje izpod ruievin in reievanje pri zasutjih ljudi
Reievanjepri prometni nesreii
Prtta pomoi pri mehanskihpoikodbah in pri prometnih nesreiah
Psihologija nesreie
Varnost in zdraujepri delu

Praktiini del:
Praktiine vaje tehniinega reievanja na poligonu.
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rX. UCNE METODE IN OBLIKE DELA
Izv aj a I cem usp osab lj anj a prip or o i am o n asI ednj e uin e m eto d e;
- metodo predavanla,
- ntetodo razgovora,
- ntet ocio d emonsI racil e,
- metodo prouievanja praktiinih primerov,
- prahiino delo.

X. UCNA SREDSTVA
Teoretiini del:
Uiilnice z avdiovizuelnimisredstvi,modeli in simulatorji ter opremoza poukfizike v srednjih
iolah, tovarniikimi skicami in olakati.
Pr(rktidni del:
Praktiino delo na poligonu, ki je opremljenza simulacijo posameznihnesrei, ki zahtevajo
tehniino reievanje.

XI. PREVERJANJE ZNANJA
Preverjanje znanja opravijo udeleienci iz vsehpredmetovpisno, v obliki testa.
Predavatelii so dolini udeleiencempredstaviti kriterije, po katerih jih bodo ocenjevali.
Preverjanje znanja se ocenjuje z dihotomno lestvico ocenjevanja: >uspeino< ali
>neuspeino<.Stevilino ocenose lahko vednoustnopove tistim udeleiencem,ki samoz oceno
>uspeino< niso zadovoljni.
Udeleiencu, ki je >uspeino< opravil preverjanje znanja, se izda potrdilo o opravljenem
preizkusu usposobljenosti,oziromapotrdilo, skladno s Pravili gasilskesluibe.
Udeleienec, ki je >neuspeino<opravil preverjanje znanja, lahko le-tega ponavlja. V kolikor
ie >neuspeien<tudi pri drugem preverjanju znanja, se mora ponovno udeleiiti dopolnilnega
ttsp osablj anj a g asi Icev za tehniin ega r ei evalca.

XII. FINANCIRANJE
Izvedbo usposabljanja krije (JpravaRepublike Slovenije za zaiiito in reievanje ali Gasilska
zveza Slovenije v skladu z doloiili zakona o gasilstvu oz. enota, ki poilje udeleienca na
usposabfanje. Nadomestiloza plaio, potne stroike in namestitevkrije za udeleiencaenota,ki
ga poilje na usposabljanje.

XIII, NAVODILO
Teoretiini del usposabljanja naj potekn v uiilnici, ki mora biti ustrezno opremljena (modeli,
slike, skice, avdiovizuelnasredstva). Razporeditevklopi naj bo prilagojena izobraievanju
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odraslih.
Pri praktiinem usposabljanju se udeleienci razporedijo v gasilske formacije, ki so printente
za izvajanje intervencij tehniinega reievanja (oddelek, zmanjiani oddelek in skupina).
Praktiine vaje opravljajo pod vodstvom initruktorjev. Pri pralaiinih
vajah teiajniki
opravljajo naloge reievarja v posumeznih primerih tehniinih nesrei.

XIV. LITERATURA
t. Ing Franc Cernelii; Gasilskotehniino reievanje, GasilskazvezaStovenije1997
2. Skupinaavtorjev: Gasilskipriroinik, GasilskazvezaSlovenije 1998- priroinik je v izdaji
3. Posameznagradiva, ki jih pripravijo predavatelji.

XV. UENI NAERT
- predavanje
- vaie

P
V
Zap.
3tev.

Stevilo PUR
Vsebine

P

V

I

Osnovna x,nanja tehniine mehanike in trdnosti,
potrebne za teltniino reievanje:
. osnove mehanike
o statika
o dinamika
o kinematika
o trdnost
c delovanje sil
. uporaba znanj tehniine mehanike v praksi
(premikanje in dviganje brenten z namenskimi in
priroinimi napravami)

5

3

2

2

Gasilska taktika ob tehniinem reievanju:
. osnovetaktikeukrepanjapri tehniini intervenciji

z

2

3

Orodje in oprema za tehniino reievanje:
c enostavno reievalno orodje in pripomoiki
o hidravliino orodje
. osnove hidravlike
. hidravliine irpalke
. yarnostne naprave na hidravliinih orodjih
. lcrmilne naprave
. dopolnilna oprema hidravliinih orodij
. hidravliina orodja
. osnove vzdrievanja
. praktiine vaje
o pnevmatska orodja

,

2
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zsp.
5tev.

Stevilo PUR
Vsebine

skupai

P

V

osnovepnevmatike
konstrukcij a p nevmatskih or odij
reducirni ventili
krmiine naprave
dopolnilna opremapnevmatskih orodij
vrstepnevmatskihorodij
osnovevzdrievanja
praktiine vaje
4

Reievanje izpod ru\evin in relevanje pri zasutjih ljudi:
o izvidniitvo
. oblike ruievin
. poikodovanci v ruievinah (zasuti,ukleiieni, ujeti)
. yarnostniukrepi
o reievanje
. transport ponesreienca (vlaienje, spuiianje vertikalno, z drsenjem,s preklopom)

,l
T

2

2

5

Reievanjepri prometni nesreii:
. zevarovanje in oznaievanjekraja nesreie
o varnostniukrepi
. reievanje oseb iz vozila
o premilcanjein dvigovanje vozil

4

2

2

6

Prva pomoi pri mehanskihpoikodbah in pri prometnilr
nesreiah:
c vrstepoikodb, ki so znaiilne za tehniino reievanie
o nudenjeprte pomoii
c oiivljanje
o postopki reievanja in nudenjeprve pomoii pri
prometnih nesreiah

4

z

2

7

Psihologija nesrete:
o psiholoiki vpliv nesreiena
. ponesreience
. reievalce
. vzpostavitevin vzdrievanje kontaha med
ponesreiencem in rei evalcem

z

2

8

Varnost in zdraujepri delu:
. sploina navodila za yarno delopri tehniini
intervenciji v skladu z zakonomo varnosti in zdraviu
pri delu
o uporaba osebnihzaiiitnih sredstevpri tehniinem
reievanju
. ukrepi za varno delo z orodjem in opremo za tehniino
reievanie

2

z
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Zap.
Stev.

XW.

Stevilo PUR
Vsebine

skupai

P

V

SKUPAJ

27

17

10

KONCNEDOLOEBE

Program je izdelan v sodelovanju z Gasilsko zyezo Slovenije.
Progront velja od dne podpisa ministra, pristojnega za yarstvo pred naravnimi in clntginti
nesre(otni. do prekl ica.

Anton GN
MINISTER
Stevilka: l0g - ct- 42/c-i -4
Datum:

2 6 -il- ?001
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