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Zadeva: Praktične vaje z dihalnimi aparati v Izobraževalnem centru Pekre 
 

Obveščamo vas, da smo tudi letos rezervirali termin za praktične vaje z IDA v učnem centru ZIR v 
Pekrah.  
 

Usposabljanje - praktične vaje z IDA bodo potekale v Pekrah  
v torek, 11. aprila 2017. 

 
Po dosedanjih izkušnjah to usposabljanje zelo priporočamo članom, ki bi se nato želeli udeležiti tečaja 
za uporabnike IDA, saj jim bo to dobra priprava na kasnejši tečaj. Seveda pa se priporoča 
usposabljanje tudi vsem ostalim operativnim gasilcem. 
To urjenje ni nadomestilo za tečaj specialnosti dihalne naprave ali obnovitveni tečaj specialnosti 
dihalne naprave.  
 
Usposabljanja se lahko udeležijo operativni gasilci (vsaj čin gasilec), ki imajo zdravstveni pregled 
vsaj po 3. členu. Tečaj specialnosti IDA za udeležbo na usposabljanju NI potreben.  
 

Kandidate čim prej  prijavite v Vulkanu na tečaj IDA PV 19 17. 
 

Začetek vaj je ob 17.00 uri. Tečaj se začne točno ob uri, zato morajo tečajniki v Pekre prispeti nekaj 
minut prej. Prva ura tečaja poteka teoretično v učilnici, ostale tri ure pa potekajo praktično na stezi 
IDA. Tečaj se zaključi okrog 21. ure. 
Udeleženci na urjenje prinesejo s seboj dihalni aparat, ki je last društva in z njim opravijo urjenje. 
Priporočljivo je, da imajo poleg IDA s seboj tudi rezervno tlačno posodo. Izolirni dihalni aparat morajo 
biti redno vzdrževani in servisirani, tlačne posode pa morajo imeti veljaven tlačni preizkus.  Po 
končanem urjenju se jim v centru tlačne posode napolni. Udeleženci urjenja morajo imeti še 
naslednjo opremo: 

 gasilska zaščitna obleka, 

 gasilske zaščitne rokavice, 

 gasilska čelada, 

 podkapa, 

 gasilski zaščitni škornji 

 rezervno majico, brisačo in brezalkoholne napitke 
Vse dodatne informacije lahko dobite na GSM GZ Žalec: 051-38-28-86. 
 
Z gasilskim pozdravom  N A  P O M O Č ! 
 
Poveljnik  GZ Žalec:       Predsednik GZ Žalec: 
David KRK  l.r.        Edvard KUGLER l.r. 
 
 
Poslano po e-pošti: 
 Vsem PGD in PIGD  
 članom komisije za izobraževanje GZ Žalec 
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