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NAVODILO udeležencem praktičnih vaj urjenja na stezi IDA za operativne
gasilce
Tečaj se začne točno ob 17. uri, zato morajo tečajniki v ICZR Pekre - na poligon, kjer bodo tudi
parkirali -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 izolirni 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 centu tlačne posode napolni.
Tečajniki, ki dihalne naprave ne bodo imeli s seboj, bodo le to dobili v izobraževalnem centru.
Udeleženci urjenja morajo imeti naslednjo opremo:
•gasilska zaščitna obleka,
•gasilski zaščitni škornji
•gasilske zaščitne rokavice,
•gasilska zaščitna čelada,
•podkapa,
•rezervno majico,
•brisačo in
•brezalkoholne napitke (vsaj 1,5 litra, priporočljivo izotonične).
Tečajniki morajo imeti opravljen zdravstveni pregled najmanj po 3. členu starega Pravilnika o
ugotavljanju zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev (Uradni list RS, št. 65/07, 80/08,
9/11 in 69/15), ki velja 5 let. Oziroma morajo s sabo imeti zdravniško spričevalo v skladu s 3.
členom novega Pravilnika o ugotavljanju zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev, ki je
bil sprejet 12. 3. 2018 in je bil 23. 3. 2018 objavljen v Uradnem listu RS, št. 19/18. Zdravniško
spričevalo nadomešča zdravniški pregled, ki so ga operativni gasilci po do sedaj veljavnem
Pravilniku (3. člen) opravljali pri specialistih medicine dela, prometa in športa ter je veljalo 5
let.
Neudeležbo na tečaju je potrebno odpovedati vsaj 8 koledarskih dni pred tečajem. V kolikor
PGD oz. GZ (prijavitelj), ki je prijavil tečajnike na tečaj, tega v predpisanem roku ne stori, je
dolžan poravnati celotne stroške tečaja za manjkajočega tečajnika.
Z gasilskim pozdravom:« Na pomoč«!
Poveljnik:
Franci Petek

Predsednik:
Janko Cerkvenik
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