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Vsem PGD in PIGD v GZ Žalec 
 
 
 
 

Zadeva: Praktične vaje urjenje na stezi IDA za operativne gasilce  
 

Sporočamo vam, da so v Izobraževalnem centru Pekre začeli s praktičnimi vajami urjenja na 
stezi IDA za operativne gasilce. Vaje bodo potekale v popoldanskem času po Načrtu za 
urjenje na stezi Ida, ki je priloga temu dopisu. Pogoj za vključitev v urjenje je status 
operativnega gasilca (v skladu s 4. odstavkom 5. člena Zakona o gasilstvu, URL 113/2005), kar 
pomeni opravljen vsaj nadaljevalni tečaj za gasilca in zdravniško spričevalo po 3. Členu 
pravilnika o ugotavljanju zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev. Za preverjanje 
statusa operativnega gasilca je odgovoren poveljnik gasilske enote, ki pošilja kandidate na 
vajo.  
 

Za operativne gasilce iz naše GZ bodo vaje potekale v sredo 25. novembra 2015 ob 17. uri v 
Pekrah. 
V Vulkanu je odprt tečaj z oznako IDA PV P04 15, v katerega lahko do zapolnitve mest (22 
tečajnikov) prijavite tečajnike. Vse prijave, ki ste jih za praktične vaje naredili v letu 2014, ne 
veljajo več. 
 

To urjenje ni nadomestilo za tečaj specialnosti dihalne naprave ali za obnovitveni tečaj 
specialnosti dihalne naprave.  
Skupino iz posameznega društva spremlja poveljnik društva ali pomočnik poveljnika za 
dihalne naprave. Izjemoma lahko skupino spremlja član društva z opravljenim tečajem za 
inštruktorja in specialnost IDA, ki ga za to nalogo pooblasti poveljnik.  
Udeleženci na urjenje prinesejo s seboj dihalno napravo, ki je last društva in z njo opravijo 
urjenje. Priporočljivo je, da imajo poleg IDA s seboj tudi rezervno tlačno posodo. Po 
končanem urjenju se jim v centu tlačne posode napolni. Tečajniki, ki dihalne naprave ne 
bodo imeli s seboj, bodo le to dobili v izobraževalnem centru.  
 
Udeleženci urjenja imajo svojo osebno zaščitno opremo, ki jo sestavlja:  

- gasilska zaščitna obleka,  
- gasilske zaščitne rokavice,  
- gasilska čelada,  
- podkapa,  
- gasilski zaščitni škornji.  
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Usposabljanje se sestoji iz uvodne ure v kateri udeleženci ponovijo sestavljanje in 
nameščanje IDA ter iz treh ur praktičnih vaj na stezi v skladu z načrtom izvedbe urjenja. Za 
izvajanje teoretičnega dela vaj bo poskrbela GZ Žalec, vsi poveljniki PGD pa sodelujejo v 
procesu usposabljanja. 
 
Gasilska zveza Slovenije imenuje vodjo vaj, ki vodi usposabljanje in inštruktorja, ki mu pri 
tem pomaga. Inštruktorja skrbita za pravilno in varno izvajanje vaj.  
 
Vse ostale podrobnosti se bomo dogovorili z gasilskimi društvi, ki bodo prijavila tečajnike. 
Dodatne informacije lahko dobite pri poveljniku GZ Žalec ali na GZ Žalec. 
 
Z gasilskim pozdravom  N A  P O M O Č ! 
 
 
 
Poveljnik  GZ Žalec:       Predsednik GZ Žalec: 
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