PROSTOVOLJNO GASILSKO
DRUŠTVO BLAGOVICA
Blagovica 2
1223 Blagovica
Plan usposabljanja operativnih članov za leto 2010/2011

Štab operative

Splošen opis:
Vsako usposabljanje pokriva določen segment dela gasilce s katerim se srečujejo na intervencijah. Posamično usposabljanje traja 2 uri (maksimalno 2,5 uri). Maksimalno število gasilcev v eni
skupini je 9 gasilcev (ena desetina) zaradi lažjega in kvalitetnejšega dela. V primeru večjega interesa se oblikuje še druga desetin, ki izvaja vaje po istem planu vzporeno na drugi točki (zato sta
na vsaki vaji vedno dva inštruktorja).
USPOSABLJANJE V LETNEM ČASU NA PROSTEM
1. usposabljanje
OPIS VAJE
Osnove delovanja GE Blagovica na intervenciji (GVM-1 in GVC 16/25):
Letno usposabljanje Poziv, prihod v orodjarno, oblačenje, izvoz na intervencijo, prihod na kraj intervencije, obnašanje na
na prostem v času od intervenciji, zaključek intervencije, povratek v orodjarno, priprava oz čiščenje orodja in opreme,
marca
analiza intervencije, vpis v kjigo vstopa v orodjarno.
do novembra
1. Teorija - pogovorno v orodjarni skozi cel proces
2. Praksa - izvedba namišljene intervencije na območju delovanja GE
2. usposabljanje

OPIS VAJE

3. usposabljanje

OPIS VAJE

Datum
SEPTEMBER
Nedelja
12.09.2010
10.00-12.00

Datum
Delo z GVM-1 in MB (3-delni napad):
SEPTEMBER
Letno usposabljanje Pregled opreme v GVM-1, možnosti uporabe GVM na intervencijah (komandno vozilo, prevoz moštva,
Nedelja
na prostem v času od prevoz opreme...), GVM-1 skupaj z gasilsko prikolico in opremo za izvedbo 3-delnega napada, priprava 26.09.2010
marca
in pregled opreme za 3-delni napad, Izvoz na vadbišče, izvedba mokrega 3-delnega napada (namišljena 10.00-12.00
do novembra
vaja), analiza vaje, vrnitev v orodjarno, priprava oz. čiščenje orodja in opreme
1. Teorija - uporaba in pregled opreme
2. Praksa - izvedba vaje za GVM-1 in MB na območju delovanja GE

Letno usposabljanje
na prostem v času od
marca
do novembra

Delo z GVC 16/25:
Pregled opreme v GVC 16/25, možnosti uporabe GVC 16/25 na intervencijah (gašenje požarov na
objektih, gašenje požarov na prostem, tehnično reševanje...), delo oddelka z GVC 16/25 in razpored
sedežev (kaj kdo dela), izvedba 3-delnega napada (namišljena vaja), analiza vaje, vrnitev v orodjarno,
priprava oz. čiščenje orodja in opreme
1. Teorija - uporaba in pregled opreme
2. Praksa - izvedba vaje z GVC 16/25 (nizki tlak) na območju delovanja GE

Datum
OKTOBER
Nedelja
10.10.2010
10.00-12.00

Čas trajanja
Teorija 1 ura
Praksa 1 ura
Skupaj 2 uri

Kdo (vodja)
Uroš M.
Igor T.

S kom
Str. Marjan C.
Str. Blaž B.
Teh.po._____

Čas trajanja
Teorija 0,5 ure
Praksa 1,5 ura
Skupaj 2 uri

Kdo (vodja)
Uroš M.
Igor T.

S kom
Str. Blaž B.
Str. Rok B.
Teh.po._____

Čas trajanja
Teorija 0,5 ure
Praksa 1,5 ura
Skupaj 2 uri

Kdo (vodja)
Uroš M.
Igor T.

S kom
Str. Marjan C.
Str. Rok B.
Teh.po._____

4. usposabljanje

Datum
OKTOBER
Nedelja
24.10.2010
10.00-12.00

Čas trajanja
Teorija 0,25 ure
Praksa 1,75 ure
Skupaj 2 uri

Kdo (vodja)
Uroš M.
Igor T.

S kom
Str. Marjan C.
Str. Janez K.
Str. Peter U.
Teh.po._____

5. usposabljanje

Datum
NOVEMBER
Nedelja
07.11.2010
10.00-12.00

Čas trajanja
Teorija 0,25 ure
Praksa 1,75 ure
Skupaj 2 uri

Kdo (vodja)
Uroš M.
Igor T.

S kom
Str. Rok B.
Str. Janez M.
Str. Blaz B.
Teh.po._____

Datum
NOVEMBER
Nedelja
21.11.2010
10.00-12.00

Čas trajanja
Teorija 0,5 ure
Praksa 1,5 ura
Skupaj 2 uri

Kdo (vodja)
Matjaž M.
Marta M.

S kom
Igor T.
Uroš M.
Teh.po._____

Datum
DECEMBER
Nedelja
12.12.2010
10.00-12.00

Čas trajanja
Teorija 0,5 ure
Praksa 1,5 ura
Skupaj 2 uri

Kdo (vodja)
Igor T. - IDA
Matjaž M. RZ

S kom
Aleš P. - IDA
Teh.po._____

OPIS VAJE
Delo z GVC 16/25 in GVC 24/50:
Letno usposabljanje Pregled opreme v GVC 24/50 in namembnost vozila, izvoz z GVC 16/25 in GVC 24/50 na poligon, GVC
na prostem v času od 16/25 kot napadalno vozilo, GVC 24/50 kot vozilo, ki uskrbuje napadalno vozilo z požarno vodo
marca
(napajanje), iz GVC 16/25 prikaz gašenja z nizkim tlakom, z visokim tlakom, gašenje z peno (visok in
do novembra
nizek tlak), oblike curkov pri nizkem in visokem tlaku, analiza vaje, povratek v orodjarno, čiščenje oz.
priprava opreme
1. Teorija - pregled opreme v GVC 24/50 in namebnost vozila
2. Praksa - izvedba vaj na poligonu z GVC 16/25 in GVC 24/50 (vrste napadov in oblike curkoc, delo s
penilom)
OPIS VAJE
Gašenje notranjih požarov z uporabo IDA in RZ (GVC 16/25 in GVM-1) :
Letno usposabljanje Hiter pregled opreme za gašenje v prostoru (zaščitna obleka, podkapa IDA, svetilka, sekira, ročnik z
na prostem v času od vodo...), hitra ponovitev gibanja v prostoru (račja hoja), vstop v prostor, izvlačenje iz prostora (Rautkov
marca
prijem - prenos iz cone A v cono B), imobilizacija na nosila in iznos iz prostora, analiza vaje, povratek v
do novembra
orodjarno, čiščenje oz. priprava opreme
1. Teorija - hiter pregled opreme za gašenje v notranjih prostorih
2. Praksa - praktične vaje na poligonu z IDA in radijsimi zvezami (namišljena vaja)
USPOSABLJANJE V ZIMSKEM ČASU V ORODJARNI
6. usposabljanje
OPIS VAJE
Zimsko usposabljanje Prva pomoč KAD in ZAJEMALNA NOSILA + MOTORISTI - snemanje čelade
v času od novembra Temeljit pregled postopkov pri imobilizaciji ponesrečencev (v katerih primerih uporabljamo katero
do marca v orodjarni opremo), nameščanje vratne upornice, delo z KAD-om, delo z zajemalnimi nosili, postopek snemanja
čelade pri poškodovanih motoristih.
1. Teorija - uporaba in pregled opreme
2. Praksa - izvedba vaje 2x KAD (ponesrečenci v avtomobilu), 2x zajemalna nosila (motoristi - snemanje
čelade)
7. usposabljanje
OPIS VAJE
Zimsko usposabljanje Uporaba IDA in radijskih zvez
v času od novembra Predstavitev IDA, ki jih uporabljamo v OE, pregled sestavnih delov in vzdrževanje (kje se nahajajo IDA,
do marca v orodjarni kje se nahajajo rezervne jeklenke, kje se nahajajo maske, menjava jeklenk, čiščenje opreme...),
postopek nameščamja IDA in obvezna pripadajoča oprema, pregled radiskih zvez v GE, pregled
delavnih kanalov, ki so na voljo, pravilno komuniciranje preko radijskih zvez, predstavitev in uporaba
uporaba oznak, ki so določene za komunikacijo.
1. Teorija - ponovitev teorije skozi pogovor
2. Praksa - delo z IDA, delo z radijskimi zvezami

8. usposabljanje
OPIS VAJE
Zimsko usposabljanje Prva pomoč RENIMACIJSKA TORBA in DEFIBRILATOR
v času od novembra Temeljit pregled TPO temelljih postopkov uživljanja (v katerih primerih uporabljamo katero opremo),
do marca v orodjarni delo z RENIMACIJSKO TORBO (ambu, airway, implitacija kisika, opekline, mobilizacija udov...), delo z
DEFIBRILATORJAM (kdaj in kako ga uporabiti).
1. Teorija - uporaba in pregled opreme
2. Praksa - izvedba vaje z RENIMACIJSKO TORBO (različni scenariji), DEFIBRILATOR (različni scenariji)

Datum
JANUAR
Nedelja
16.01.2011
10.00-12.00

Čas trajanja
Teorija 0,5 ure
Praksa 1,5 ura
Skupaj 2 uri

Kdo (vodja)
Matjaž M.
Marta M.

S kom
Igor T.
Uroš M.
Teh.po._____

9. usposabljanje
OPIS VAJE
Zimsko usposabljanje Gašenje notranjih požarov z uporabo IDA in RZ
v času od novembra Pregled opreme za gašenje v prostoru (zaščitna obleka, podkapa IDA, svetilka, sekira, ročnik z vodo...),
do marca v orodjarni gibanje v prostoru (račja hoja), vstop v prostor, izvlačenje iz prostora (Rautkov prijem - prenos iz cone
A v cono B), imobilizacija na nosila in iznos iz prostora.
1. Teorija - uporaba in pregled opreme
2. Praksa - praktične vaje v orodjarni z IDA in radijsimi zvezami

Datum
FEBRUAR
Nedelja
06.02.2011
10.00-12.00

Čas trajanja
Teorija 0,5 ure
Praksa 1,5 ura
Skupaj 2 uri

Kdo (vodja)
Uroš M.
Igor T.

S kom
Teh.po._____

Datum
MAREC
Nedelja
06.03.2011
10.00-12.00

Čas trajanja
Teorija 0,25 ure
Praksa 1,75 ure
Skupaj 2 uri

Kdo (vodja)
Uroš M.
Igor T.

S kom
Str. ________
Str. ________
Str. ________
Teh.po._____

Datum
MAREC
Nedelja
20.03.2011
10.00-12.00

Čas trajanja
Teorija 0,25 ure
Praksa 1,75 ure
Skupaj 2 uri

Kdo (vodja)
Uroš M.
Igor T.

S kom
Str. ________
Str. ________
Teh.po._____

USPOSABLJANJE V LETNEM ČASU NA PROSTEM
10. usposabljanje
OPIS VAJE
Gašenje gozdnih in travniških požarov (GVM-1, GVC 16/25 in GVC 24/50):
Letno usposabljanje Hiter pregled opreme v GE za gašenje gozdnih in travniških požarov, taktika gašenja pri travniških in
na prostem v času od gozdnih požarih. Izvoz na poligon, uporaba požarnih metel, uporaba izpihovalnika ''Cifareli'', uporaba
marca
nahrbtnjač, uporaba vode
do novembra
1. Teorija - hiter pregled opreme za gašenje gozdnih in travniških požarov
2. Praksa - praktična vaja na poligonu (namišljena vaja) z uporabo zgoraj vse navedene opreme

11. usposabljanje

OPIS VAJE
Tehnično reševanje in prva pomoč - prometne nesreče (GVM-1 in GVC 16/25):
Letno usposabljanje Hiter pregled opreme v GE za tehnično reševanje in za prvo pomoč v vozilih. Izvoz na poligon, kjer bo
na prostem v času od simulirana prometna nesreča (avto in motorist). Taktika pri prometnih nesrečah, zavarovanje kraja,
marca
požarno varovanje, odklop možnega vira vžiga, pristop k ponesrečencu, osnovni postopki prve pomoči
do novembra
pri prometnih nesrečah, uporaba KAD-a in zajemalnih nosil, snemanje čelade motoristu, izvlačenje iz
vozila, oskrba ponesrečenca, analiza vaje, povratek v orodjarno, čiščenje oz. priprava opreme.
1. Teorija - hiter pregled opreme za tehnično reševanje in prvo pomoč
2. Praksa - praktična vaja na poligonu (namišljena vaja) z uporabo zgoraj navedene opreme

12. usposabljanje
Letno usposabljanje
na prostem v času od
marca
do novembra
13. usposabljanje
Letno usposabljanje na
prostem v času od
marca do novembra

14. usposabljanje
Letno usposabljanje na
prostem v času od
marca do novembra

15. usposabljanje
Letno usposabljanje na
prostem v času od
marca do novembra

16. usposabljanje
Letno usposabljanje na
prostem v času od
marca do novembra

OPIS VAJE
Delo na višini - LESTEV in vezanje vozlov (GVC 16/25 in GVM-1):
Pregled opreme, ki je potrebna za delo na višini, snemanje gasilske lestve iz GVC 16/25, taktika
postavljanja gasilske lestve, fiksiranje lestve, taktika gibanja po lestvi, taktika gašenja na lestvi,
uporaba vozlov pri delu z lestvijo
1. Teorija - uporaba in pregled opreme za delo z lestvijo
2. Praksa - izvedba vaje na poligonu z GVC 16/25 (napad iz GVC 16/25 s postavitvijo lestve)
OPIS VAJE
Sodelovanje GE Blagovica z ostalimi GE v GZ Lukovica (GVM-1, GVC 16/25, ?GVC24/50?):
Praktična vaja v sodelovanu s GE PGD Trojane na njihovem območju delovanja.
O poteku vaje se dogovorita vodja GE Trojane in vodja vaje GE Blagovica
OPIS VAJE
Sodelovanje GE Blagovica z ostalimi GE v GZ Lukovica (GVM-1, GVC 16/25, ?GVC24/50?):
Praktična vaja v sodelovanu s GE PGD Krašnja na njihovem območju delovanja.
O poteku vaje se dogovorita vodja GE Krašnja in vodja vaje GE Blagovica.
OPIS VAJE
Sodelovanje GE Blagovica z ostalimi GE v GZ Lukovica (GVM-1, GVC 16/25, ?GVC24/50?):
Praktična vaja v sodelovanu s GE PGD Lukovica na njihovem območju delovanja. O poteku vaje se
dogovorita vodja GE Lukovica in vodja vaje GE Blagovica.
OPIS VAJE
Sodelovanje GE Blagovica z ostalimi GE v GZ Lukovica (GVM-1, GVC 16/25, ?GVC24/50?):
Praktična vaja v sodelovanu s GE PGD Prevoje na njihovem območju delovanja. O poteku vaje se
dogovorita vodja GE Prevojein vodja vaje GE Blagovica.

Datum
Čas trajanja
APRIL Nedelja Teorija 0,25 ure
03.04.2011 Praksa 1,75 ure
10.00-12.00
Skupaj 2 uri

Kdo (vodja)
Uroš M.
Igor T.

S kom
Str. ________
Str. ________
Teh.po._____

Datum
APRIL
naknadno - po
dogovoru
Datum
MAJ
naknadno - po
dogovoru
Datum
MAJ
naknadno - po
dogovoru
Datum
JUNIJ
naknadno - po
dogovoru

Čas trajanja
Praksa 2 uri

Kdo (vodja)
Uroš M.
Igor T.

Čas trajanja
Praksa 2 uri

Kdo (vodja)
Uroš M.
Igor T.

Čas trajanja
Praksa 2 uri

Kdo (vodja)
Uroš M.
Igor T.

Čas trajanja
Praksa 2 uri

Kdo (vodja)
Uroš M.
Igor T.

S kom
Str. ________
Str. ________
Str. ________
S kom
Str. ________
Str. ________
Str. ________
S kom
Str. ________
Str. ________
Str. ________
S kom
Str. ________
Str. ________
Str. ________

OPOMBA: 1. Plan usposabljanja bo obešen na oglasni deski GE Blagovica in na internetni strani PGD Blagovica pod rubriko OPERATIVA/Izobraževanje.
2. Med letom lahko pride do spremebe plana. Vse morebitne spremebe bodo objavljene v internetni strani pod rubriko AKTUALNO najman 2 dni pred pričetkom vaje.
V primeru večjega interesa se bodo določili dodatni datumi za posamezne praktične vaje.

3. Udeležba na praktičnih vajah je obvezna za vse operativne člane GE Blagovica (minimalna prisotnost 80%). Na podlagi udeležb na praktičnih vajah
in drugih aktivnostih GE Blagovica se bodo dodeljevala mesta v operativni enoti ter temu primerno usposabljalo in opremljalo operativne člane z
osebno zaščitno opremo. Na koncu leta bo objavljen seznam naj gasilcev GE Blagovica.
4. Upošteva se upravičena odsotnost, kar pomeni, da se najman 1 dan pred pričetkom vaje telefonsko opravičiš z razlogom poveljniku GE Blagovica,
vodji usposabljanja ali vodji posamezne vaje.
5. Poleg praktičnih vaj v matični gasilski enoti se gasilci GE Blagovica udeležujejo tudi drugih aktivnosti oz. izobraževanj na območju GZ Lukovica in izven
nje.

LEGENDA: * Kdo (vodja):
1. Vodja je zadolžen za izvedbo vaje po predvidenem planu, datumu in v predvidenem čas.
2. Vodja lahko glede na število udeležencev priredi plan praktične vaje (ga dopolni oz. zreducira).
3. Vodja poskrbi za varnost vseh udeležencev praktične vaje.
4. Vodja določi dežurnega - Teh. po. (eden izmed udeležencev vaj), ki skrbi za red in disciplono, ter pripravo opreme in pospravljanje opreme.
5. Vodja vpiše vse udeležence praktične vaje v seznam in opis vaje v knjigo usposabljan v orodjarni.
* S kom (pomočniki vodje na vajah)
* Str. (Strojnik):
1. Strojniki na praktičnih vajah sodelujejo kot vozniki vseh vozil (GVM-1, GVC 16/25 in GVC 24/50), ter kot strojniki na prenosni MB, agregatih… ...vseh motornih
napravah.
2. Strojniki skrbijo, da je po končanih praktičnih vajah vsa oprema očiščena in na svojem mestu pripravljena za intervencijo, poškodovano opremo izločijo iz uporabe in
o tem obvestijo vodjo praktične vaje. !!!Opremo pospravljajo in čistijo vsi udeleženci praktičnih vaj!!!
3. Strojniki se med seboj menjajo na vozilih, ker s tem poteka tudi usposabljanje strojnikov v GE (!!!NAREDI SE SEZNAM STROJNIKOV V GE!!!)
* Teh. po. (Tehnična pomoč - DEŽURNI):
1. Vsako vajo dežurnega določi vodja praktične vaje.
2. Dežurni je tisto vajo zadolžen za red in disciplino na vaji, skupaj s strojnikom in ostalimi udeleženci poskrbi za pripravo opreme in po koncu vaje za pospravljanje oz.
čiščenje opreme ter pripravo za intervencijo.
3. Dežurni poskrbi, da se na začetku vsi udeleženci primerno oblečeni in na koncu, da so vse obleke očiščene in na svojem mestu v garderobi.

Pripravil: Uroš Medič, NGČ (tel. 041 575 729)
Dne: 22.5.2010

Plan potrdil: Štab operative
Dne: 24.5.2010

