
DATUM NAZIV VAJE – PREDAVANJA OBDELANE VSEBINE VODJA VAJE

21.01.2021 Gasilsko orodje in oprema
Hidravlično orodje v vozilu P6. Vozički na vozilu uporaba - razvitje in 

pospravljanje. 
Igor Fekonja

28.01.2021 Požarna taktika Opremljanje napadalcev za notranji napad in poveljevanje. Branko Tominc

4.02.2021 Nevarne snovi Uporaba hladnih zamegljevalnikov. (Dantes, Valter) Primož Korošak

11.02.2021 Gasilsko orodje in oprema Črpalke za nevarne snovi v vozilu P8. Martin Vrbančič ml.

18.02.2021 Tehnično reševanje
Nameščanje reševalnega pasu in varovanje na viši pri delu z ALK ali 

na strehi.
Tadej Korošak

25.02.2021 Požarna taktika
Vloga gasilskega oddelka na intervenciji. Sprejem povelja, izvedba in 

poročanje.
Primož Korošak

4.03.2021 Gasilsko orodje in oprema Uporaba električnih agregatov. Pravilen zagon in nevarnosti. Branko Tominc

11.03.2021 Gasilsko orodje in oprema
Potopne črpalke TP4/1 in motorna brizgalna FPN 10-1000, praktična 

uporaba.
Ino Suhadolnik Šömen

18.03.2021 Požarna taktika Napajanje gasilskega vozila in uporaba vodnih virov. Primož Korošak

25.03.2021 Tehnično reševanje Uporaba in delo z hidravličnim orodjem P2 in P9. Andrej Himelrajh

1.04.2021 Požarna taktika
Prezračevanje objektov (nadtlačno, podtlačno, hidravlično) in delo z 

dimno zaveso.
Franci Plajnšek

8.04.2021 Požarna taktika
Izdelava gasilne pene z vozilom P6 in izdelava z uporabo 

medmešalca.
Tadej Korošak

15.04.2021 Tehnično reševanje
Orodje za odpiranje stanovanj in oken. Oprema za nasilni vstop v 

prostor.
Igor Fekonja

22.04.2021 Gasilsko orodje in oprema
Postavitev stikalne in 3. delne lestve z podporniki. Uporaba lesene 

drog lestve.
Martin Vrbančič
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29.04.2021 Požarna taktika
Preiskovanje objektov pri notranjem napadu in postavitev cevovoda 

z uporabo cevnih košar.
Marjan Satler

6.05.2021 Tehnično reševanje
Uporaba hidravlične vitle na vozilu P9 in elektro gnane vitle na vozilu 

P2.
Mitja Mahorič

13.05.2021 Nevarne snovi Opremljanje z 3. stopnjo zaščite. Dekontaminacija vozil in oseb. Klemen Bedrač

20.05.2021 Požarna taktika

Vodenje gasilske enote na intervenciji. Razdelitev nalog večim 

enotam in izvedba ločenega, vzporednega kombiniranega in 

relejnega nastopa voda.

Primož Korošak

27.05.2021 Gasilsko orodje in oprema Priprava in uporaba dvižnih blazin na uporabo. Edvard Pušnik

3.06.2021 Požarna taktika Uporaba vodnega topa na vozilu P3 in prenosnega iz vozila P6. Marjan Satler

10.06.2021 Gasilska preventiva Branje požarnega načrta in dostopne poti za gasilce. Primož Korošak

17.06.2021 Tehnično reševanje
Vaje reševanja na vodi z uporabo gasilskega čolna in suhih reševalnih 

oblek.
Rene Fekonja

24.06.2021 Gasilsko orodje in oprema
Zaščitna oprema pri uporabi motorne verižne žage in varno delo z 

motorno žago. Uporaba motorne rezalke.
Martin Vrbančič

1.07.2021 Tehnično reševanje Aktivni spust po vrvi z gasilskega stolpa. Uporaba kljukaste lestve. Tadej Korošak

8.07.2021 Požarna taktika
Uporaba dimnikarskega orodja pri požaru dimnika. Uporaba 

suličastih ročnikov za gašenje skozi poliuretanske panele.
Martin Vrbančič ml.

15.07.2021 Nevarne snovi Naprave za detekcijo (Altair, Xam 8000, IT) Primož Korošak

22.07.2021 Tehnično reševanje Vaja tehničnega posredovanja pri prometni nesreči. Igor Fekonja

29.07.2021 Požarna taktika
Izvedba napadov preko lestve in napadi v višja nadstropja ob uporabi 

avto lestve.
Branko Tominc

5.08.2021 Požarna taktika
Delo in uporaba visokotlačnih navijakov in gašenje z ročniki (voda - 

pena)
Franci Plajnšek

12.08.2021 Gasilska preventiva
Uporaba in gašenje z ročnimi gasilnimi aparati. Uporaba gasilnikov 

na peno Hicafs.
Borut Majcen

19.08.2021 Nevarne snovi PIRS postopek in zavarovanje kraja nesreče z nevarno snovjo. Primož Korošak
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26.08.2021 Požarna taktika
Reševanje oseb - uporaba reševalne maske in reševalne kapuce. 

Uporaba normalno tlačnih mask z filtrom.
Klemen Bedrač

2.09.2021 Prva pomoč Uporaba nosil za mobilizacijo in prenos oseb. Mitja Bratušek

9.09.2021 Požarna taktika
Gašenje fotovoltaičnih elektrarn, obnovitev priporočil ter uporaba 

primernih ročnikov in taktik.
Borut Majcen

16.09.2021 Tehnično reševanje
Postavitev opornega zidu iz protipoplavnih vreč. Uporaba vodnih 

barier za preusmeritev ali zajezitev toka vode.
Martin Vrbančič

23.09.2021 Tehnično reševanje Vaja tehničnega posredovanja pri prometni nesreči. Tadej Korošak

30.09.2021 Požarna taktika
Postavitvene površine za ALK 23/12, praktični preizkus na objektih 

infrastrukture.
Primož Korošak

7.10.2021 Gasilsko orodje in oprema
Vzdrževanje osebne varovalne opreme (gasilski škornji, obleka, 

rokavice, čelada)
Rene Fekonja

14.10.2021 Gasilska preventiva Pregled hidrantnega omrežja  - naključne lokacije. Mitja Mahorič

21.10.2021 Gasilska preventiva Pregled hidrantnega omrežja  - naključne lokacije. Martin Vrbančič ml.

28.10.2021 Gasilsko orodje in oprema Vzdrževanje, pregled, testiranje gasilskih cevi. Ino Suhadolnik Šömen

4.11.2021 Gasilsko orodje in oprema Popis, označitev in ureditev cerad za prekrivanje ostrešij. Rene Fekonja

11.11.2021 Požarna taktika Sistem vodenja IPS (ICS) - večjih intervencij in postavitev načrta zvez. Primož Korošak

18.11.2021 Tehnično reševanje
Enostavni načini reševanja oseb z koritastimi nosili. Uporaba 

priročnih nosil za prenos oseb.
Mojca Satler

25.11.2021 Tehnično reševanje Vaja tehničnega posredovanja pri prometni nesreči. Franci Plajnšek

2.12.2021 Gasilsko orodje in oprema
Priprava gasilskih vozil na zimo. Nameščanje verig in uporaba 

podmetalnih verig.
Branko Tominc

9.12.2021 Požarna taktika
Požar v zimskih razmerah. Uporaba gasilskih črpalk armatur in 

nevarnosti.
Marjan Satler

16.12.2021 Prva pomoč Prva pomoč pri akutnih stanjih. Apliciranje O2. Mitja Bratušek

23.12.2021 Gasilska preventiva Požarna straža - priprava, izvedba. Ukrepanje ob požaru. Primož Korošak

30.12.2021 Prost termin
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OPOMBA: 

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 2021.

Ptuj, Januar 2021 POVELJNIK:

Primož Korošak

Pred pričetkom vaj, vodja vaje postroji prisotne gasilce in evidentira prisotnost. V primeru predavanj v dvorani ali klubski sobi postroj odpade.

V kolikor je vodja vaje v času izvedbe vaje zadržan, 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.

Stran 4 od 4


