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PLAN VAJ ZA LETO 2019 
 

DATUM NAZIV VAJE – PREDAVANJA OBDELANE VSEBINE VODJA VAJE 

3.1.2019 Gasilska taktika – VHF zveze 

– uporaba ročnih radijskih postaj 
– razlaga kanalov, prednosti, slabosti 
– mobilni repetitor 
– izdelava načrta zvez za večje intervencije 

Branko Tominc 

10.1.2019 Gasilska taktika - vozli 
– jamborski, tesarski, tkalski vozel, osmica, mrtvi vozel, polbič 
– navezava orodja (sekira, ročnik) 
– navezava motorne žage 

Marjan Satler 

17.1.2019 Gasilska taktika – prva pomoč 

– imobilizacija 
– zajemalna nosila 
– koritasta nosila 
– reševalna deska 

Mitja Bratušek 

24.1.2019 Priprava na občni zbor  Predsednik PGD 

31.1.2019 Gasilska taktika – NS 
– tesnilni čepi Sava 
– tesnilni komplet Vetter 
– sesalec za olja Vetter 

Klemen Bedrač 

7.2.2019 Gasilska taktika – prva pomoč 
– akutna stanja v zdravstvu 
– temeljni postopki oživljanja 
– defibrilator in aplikacija kisika 

Mitja Bratušek 

14.2.2019 Gasilska taktika – NS 

– oprema za detekcijo 
– merilec plinov MSA Orion 
– merilec plinov MSA Altair 4x 
– uporaba merilnih cevčic 
– uporaba Oil detektor, Ph lističi 
– osebni merilci radioaktivnega sevanja 
– dozimeter identifikacijski, viri sevanja 

Tadej Korošak 
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21.2.2019 Odpiranje stanovanj 

– oprema za odpiranje stanovanj 
– tehnika izvleka cilindričnega vložka 
– tehnika loma cilindričnega vložka 
– tehnika odpiranja priprtih oken 
– hidravlični odpiralec 

Gorazd Volgemut 

28.2.2019 Gasilska taktika – tehnično reševanje 
– pregled in preizkus hidravličnega orodja 
– delo z škarjami, razpirali, cilindri 
– ročna oz. enosmerna hidravlika 

Andrej Himelrajh 

7.3.2019 Strojniška tematika 

– vaje z strojniško tematiko 
– delo z mobilnim agregati P9, P8 (18kVA) 
– delo z prenosnim agregatom P6 (8kVA) 
– delo z prenosnim agregatom P4 (5kVA) 
– delo z svetlobnimi stolpi in reflektorji 
– gasilske vgradne črpalke 
– visokotlačne črpalke 

Branko Tominc 

14.3.2019 Gasilska taktika – tehnično reševanje 
– oprema za tehnično reševanje – dvižne blazine 
– predstavitev karakteristik dvižnih blazin 
– sestavljanje sistema dvižnih blazin Sava, Holmatro 

Rene Fekonja 

21.3.2019 Gasilska taktika – nevarne snovi 

– namen in uporaba skupne zaščitne opreme 
– uporaba druge stopnje zaščite, kapljevinska zaščita 
– uporaba tretje stopnje zaščite, plinotesna obleka 
– požarno varovanje pri nesrečah z NS 

Marjan Satler 

28.3.2019 Gasilska taktika – požar 

– delo gasilske skupine ob pomoči avtolestve 
– upravljanje z avto lestvijo 
– gašenje z pomočjo avtolestve 
– napadi z avtolestve v objekt 

Igor Fekonja 

4.4.2019 Gasilska taktika – požar 

– notranji napad delo z cevnim paketom 
– gibanje po objektu 
– oskrba ponesrečenca 
– komunikacija in javljanje 

Vrbančič Martin ml. 
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11.4.2019 Gasilska taktika – poplave  
– varno delo z potopnimi črpalkami 
– taktika dela in praktični preizkus črpalk 

Primož Korošak 

18.4.2019 Gasilska taktika – tehnično reševanje 
– postopek razreza osebnega vozila na kolesih  
– skupne vaje z NMP Ptuj 
   (Vaje se pričnejo ob 18.00uri) 

Lah Sandi 

25.4.2019 Gasilska taktika – vrvna tehnika 
– izdelava improvizirane vrvne ograje 
– gibanje z vrvno zavoro 
– varovanje z vrvno zavoro 

Tadej Korošak 

2.5.2019 Praznik   

19.5.2019 Gasilska taktika – NS 
– namen in uporaba črpalk za nevarne snovi 
– praktično delo 
– črpalka Mast, Elro, Flux, ročna membranska in potopna za NS 

Ino Suhadolnik Sömen 

16.5.2019 Gasilska taktika – požar 

– gasilske armature 
– večnamenski ročniki 
– kombinirani ročniki 
– vodni metalci 
– vodni ščit 

Igor Fekonja 

23.5.2019 Gasilska taktika – požar 

– uporaba in sistem nadtlačnega prezračevanja 
– uporaba in sistem podtlačnega prezračevanja 
– uporaba nadtlačnega prezračevalca Tempest 
– uporaba Ex podtlačnega prezračevalca Ramfan 

Marjan Satler 

30.5.2019 Gasilska taktika – požar 

– izdelava gasilne pene 
– izdelava težke pene 
– izdelava srednje težke pene 
– izdelava lahke pene z agregatom 

Primož Korošak 

6.6.2019 Gasilska taktika – požar  

– delo gasilske skupine ob pomoči avtolestve 
– upravljanje z avto lestvijo 
– gašenje z pomočjo avtolestve 
– napadi z avtolestve v objekt 

Branko Tominc 

13.6.2019 Gasilska taktika – reševanje na vodi 

– namen in vloga reševalca na vodi 
– predstavitev opreme za reševanje na vodi 
– reševanje z obale – praktično 
– reševanje z čolna – praktično 

Martin Vrbančič ml. 
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20.6.2019 Gasilska taktika – lestve 

– postavitev in uporaba gasilskih lestev 
– postavitev dvodelne raztegljive lestve 
– uporaba kljukaste lestve 
– uporaba drog in mornarske lestve 

Denis Vajda 

27.6.2019 Gasilska taktika – tehnično reševanje 
– uporaba in vloga žičnih potegov 
– uporaba električnih vitel na vozilu P7, P2 
– uporaba hidravlične vlečne naprave Rotzler 

Darko Šalamun 

4.7.2019 Gasilska taktika - požar 

– nastop gasilskega voda ob požaru 
– delo gasilskega oddelka, skupine – praktično 
– napadi v višja nadstropja 
– uporaba radijskih zvez 

Primož Korošak 

11.7.2019 Gasilska taktika - požar 
– gašenje z ročnimi gasilnimi aparati 
– gasilni aparat ABC, CO2 
– naprava 1000kg ABC v P4 

Edvard Pušnik 

18.7.2019 Strojniška tematika 
– vaje z strojniško tematiko 
– dvigalo PK 18002 EH 
– delovna košara Ferrari 

Ino Suhadolnik Šömen 

25.7.2019 Gasilska taktika – žage 

– uporaba motorne žage – praktično 
– uporaba motorne rezalke – praktično 
– uporaba reševalne žage – praktično 
– uporaba plamenskega rezalnika 

Martin Vrbančič 

1.8.2019 Gasilska taktika – NS 

– postopek PIRS 
– označevanje con nevarnosti 
– postavitev dekontaminacijske cone oprema in ljudje 
– postavitev in uporaba dekontaminacijski sredstev 
– uporaba abosrbenta, pivnikov, čreves 

Klemen Bedrač 

8.8.2019 Gasilska taktika – vrvna tehnika 
– uporaba vrvne zavore z varovanjem 
– aktivni spust po vrvi 
– pasivni spust po vrvi 

Primož Korošak 

15.8.2019 Praznik   

22.8.2019 Gasilska taktika – reševanje na vodi 

– namen in vloga reševalca na vodi 
– predstavitev opreme za reševanje na vodi 
– reševanje z obale – praktično 
– reševanje z čolna – praktično 

Martin Vrbančič ml. 
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29.8.2019 Gasilska taktika – reševanje iz vode 

– predstavitev tehnik reševanja iz vode na bazenu 
– delo reševalcev z reševalno desko – Aquabord 
– nameščaje na območju z dotikom tal 
– nameščanje na območju brez dotika tal 

Rene Fekonja 

5.9.2019 Gasilska taktika – tehnično reševanje 

– delo gasilske enote ob prometni nesreči 
– postopek razreza osebnega vozila na strehi ali oviri 
– skupne vaje z NMP Ptuj 
   (Vaje se pričnejo ob 18.00uri) 

Kristjan Lenart 

12.9.2019 Gasilska taktika – požar 
– nastop gasilskega voda ob požaru 
– gasilni vlak, namen  
– taktika dela z ALK 23/12 

Igor Fekonja 

19.9.2018 Gasilska taktika – požar 
– motorna brizgalna 8/8 
– odvzem vode iz naravnega vira 
– trodelni napad 

Primož Korošak 

26.9.2019 Gasilska taktika – vrvna tehnika 
– delo z opremo za vrvno tehniko 
– izdelava preprostega žičniškega sistema 
– reševanje z nosili 

Tadej Korošak 

3.10.2019 Priprava na dan odprtih vrat 

– čiščenje vozil in opreme 
– razdelitev nalog in zadolžitev 
*V soboto 5.10.2019: 
– predstavitev vozil in opreme PGD Ptuj 
– pričetek ob 10.00uri  do 15.00ure 
– lokacija Mastni trg 1 

Poveljstvo PGD 

10.10.2019 Gasilska preventiva – aktualna tematika Poveljstvo PGD 

17.10.2019 Gasilska taktika – tehnično reševanje 
– delo pri porušitvah 
– vkleščenje ponesrečene osebe 
– delo z dvižno tehniko in hidravličnim orodjem 

Denis Vajda 

24.10.2019 Gasilska preventiva  – aktualna tematika Poveljstvo PGD 

31.10.2019 Praznik   

7.11.2019 Gasilska taktika – NS 

– uporaba oblek 3. stopnje zaščite 
– praktično delo (motorika) 
– uporaba orodja za NS 
– beleženje časov uporabe IDA 

Klemen Bedrač 
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14.11.2019 Strojniška tematika 
– priprava vozil na zimo 
– postopek namestitve snežnih verig in pregled verig 
– rotogrip na ALK 

Branko Tominc 

21.11.2019 Gasilska taktika – tehnično reševanje 
– pregled in preizkus hidravličnega orodja 
– delo z škarjami, razpirali, cilindri 
– ročna oz. enosmerna hidravlika 

Žula Gregor 

28.11.2019 Gasilska taktika – požar 

– nastop gasilskega voda ob požaru 
– delo ob požaru v zimskih razmerah 
– inštruktor nameni dodatno pozornost varnemu delu  
– delo z cevnim paketom 
– vstop v prostor in delo preiskovalne in gasilne skupine 

Silvo Letič 

5.12.2019 Gasilska taktika – vrvna tehnika 
– uporaba trikotnega stojala, škripčevje 
– navezava nosil 
– vzdrževanje opreme za vrvno tehniko 

Tadej Korošak 

12.12.2019 Gasilska preventiva 
– čiščenje zadolžene gasilske opreme 
– vzdrževanje gasilskih škornjev 
– pospravljanje osebnih omaric in garderobe 

Denis Trebovšek 

19.12.2019 Članski sestanek 
– realizacija plana v letu 2019 
– plan za 2020 – predstavitev 

Predsednik PGD 

26.12.2019 Praznik   
OPOMBA:  

 v kolikor je vodja vaje v času izvedbe vaje odsoten, mora poiskati zamenjavo za vodenje vaje ali za menjavo termina. O zamenjavi/menjavi je potrebno obvestiti 
poveljnika društva. 

 Vodja vaj je dolžan razdeliti prisotne gasilce na vajah v delovne skupine z namenom, da vsi gasilci znotraj delovne skupine izvajajo praktične naloge. Vodja vaje 
mora pripraviti dovolj delovnih mest za učinkovito izvedbo vaj. Število gasilcev v posamezni delovni skupini je odvisno od obsega dela na posameznem delovnem 
mestu. Praktične vaje trajajo 60 minut, od katerih je potrebno nameniti zadnjih 15 minut za analizo izvedbe vaj in ugotovitev na vajah. 

 Vodja vaje je odgovoren za pripravo potrebnih materialnih sredstev na vaji. V primeru nastanka stroškov vaje se o upravičenosti le–teh pogovori z poveljnikom. 
 Pred pričetkom vaj, vodja vaje postroji prisotne gasilce in evidentira prisotnost. V primeru predavanj v dvorani ali klubski sobi postroj odpade. 
 Udeležba na vajah obvezna v delovnih oblekah. Vodja vaje določi uporabo zaščitnih oblek in drugih zaščitnih sredstev. 
 Za operativne člane prisotnost na vajah obvezna na >50 % vseh vaj v zadnjih šestih mesecih. 
 Plan vaj je potrdil Upravni odbor na svoji prvi redni seji v letu 2019. 

 

Ptuj, Januar 2019 
                     POVELJNIK: 
                    Primož Korošak 


