PGD ___________: PLAN DELA OPERATIVE V PGD __________ ZA
LETO 2010
Januar
•
•

Nosilec/sodelujoči
Preventivni pregled orodja.
Preverjanje delovanja motornih brizgaln in vozila.

-Orodjar in glavni strojnik,
pomočniki

Februar:
•
•

Sestavljanje novega plana dela in seznanitev operativnega
članstva.
INVENTURA.

-Vodstvo
- Inventurna komisija

__ Marec od __-__ure:
•
•
•

Postopki ob intervenciji (zveze, javljanje, izvoz, postopki).
Delo voznikov z vozilom skozi celo leto.
Izobraževanje za značko (pionirji-mladinci).
Osnovni tečaj za gasilca

- Poveljnik – podpoveljnikpredavatelji / operativa
- Predsednik mladinske komisije /
pionirji in mladinci

•
__ April od __-__ure:
• Delo z vozilom, razmestitev orodja na vozilu in izvajanje hitrega - Poveljnik ali podpoveljnik /
•

napada (visoki tlak), delo s črpalkami, hitro oblačenje, IDA.
Mentor pionirjev zbere v tekočem mesecu ekipo in izvede vajo

operativa

- Mentor / pionirji

__ Maj od __-__ure:
•
•

Društvena vaja
Mentor mladincev zbere v tekočem mesecu ekipo in izvede vajo

- Poveljnik ali podpoveljnik /
operativa
-Mentor / mladinci

__ Junij od __-__ure: (datum se prilagaja glede na razpis)
•

•

Udeležba na občinskem tekmovanju in vaje.
Udeležba na dežurstvu v Gasilski brigadi / Kras

- Poveljnik: mentorji/ekipe
- Prostovoljci

__ Julij od __-__ure:
•
•

Vaje po želji glede na prisotno moštvo.
Zagotavljanje tehnične izpravnosti opreme

•
•

Zagotavljanje tehnične izpravnosti opreme
Preventivni pregled hidrantov (s hydrovodom) in vodnjakov.
Kviz za pionirje, orientacija v prostoru.
Strokovna ekskurzija

-Operativa glede na možnosti

__ Avgust od __-__ure:
•
•

__ September od __-__ure:
• Taktična vaja izvoz z vozilom (teorija in praksa);
•
•

Uporaba radijskih zvez (kanali, vzpostavitev zvez itd.)
Družabne gasilske igre.

- Poveljnik ali podpoveljnik /
operativa
- Mentorji./ pionirji, mladinci

- Poveljnik ali podpoveljnik in
operativa
- Poveljnik in mentorji

__ Oktober od __-__ure:
•
•
•
•

Preventivno delovanje in aktivnosti v mescu požarne varnosti.
Vaja v okviru GZ.
Pospravljanje opreme in popravila.
Udeležba na operativnih vajah na Igu

•
•

Dimniški požari (postopki, gasilna sredstva, oprema, IDA…)
Uporaba radijskih zvez (kanali, vzpostavitev zvez itd.)

- Poveljnik ali podpoveljnik /
operativa in ostalo članstvo

__ November od __-__ure:
-Poveljnik ali podpoveljnik in
operativa

__ December od 9-11ure:
•
•

Redni pregledi opreme
Delavnica za mlade ( temo se dogovori naknadno)

V ___________, dne: _____________

Strojnik /orodjar/ operativa
- Mentorji / mladi

Poveljnik:.

