Navodilo za izvajanje funkcionalnega preizkušanja radijskih
zvez PGD v GZL
Začetek preizkusa radijskih zvez
Operater GD, ki vodi preizkus prične z uvodom.
Korespondenca (pogovor) naj poteka po naslednjem vzorcu:

Uvodni poziv:
»Pričenjamo s preizkusom funkcionalnosti radijskih zvez v Gasilski zvezi
Ljubljana. Preizkus vodi gasilsko društvo … (ime gasilskega društva) na
radijski postaji … (pozivni znak stabilne ali mobilne radijske postaje npr. Brdo
10), operater … (ime in priiimek).
Barje… Barje javi se!«
Odziv:
»Barje na zvezi. Slišnost 5.«
Poziv:
»Bizovik… Bizovik javi se!«
Odziv:
»Bizovik na zvezi. Slišnost 5.«……….In tako naprej po seznamu društev.
Operater ponavlja slišnosti, saj s tem pove tudi ostalim, ki morebiti ne slišijo
klicanega, da se je javil vodilnemu operaterju. V kolikor ga ocenjuje različno
pa ponovi svojo oceno slišnosti. Na primer:
Poziv:
»Za Bizovik slišnost 4…. Črnuče… Črnuče javi se!«
Če se klicani ne javi, ponovi klic čez 5 sekund. Tretjič ne kliče, pač pa
nadaljuje po seznamu.

Ko pozivajoči pokliče vsa gasilska društva po seznamu
nadaljuje:
Poziv:
»Ponavljam klicanje gasilskih društev, ki se po prvem krogu niso javila…«
Ponovi pozive vsem gasilskim društvom, ki se niso javila v prvem krogu
klicanja.
Nato nadaljuje:
Poziv:
»Opravili smo funkcionalni preizkus radijskih zvez gasilskih društev v Gasilski
zvezi Ljubljana… Sledijo cirkularna sporočila«

Tu sporoči poveljnik, podpoveljnika in predsedniki posameznih komisij v GZL
svoja sporočila, lahko pa se vključijo še tista gasilska društva, ki imajo
sporočila pomembna za vsa gasilska društva v GZL.
To pa naj ne bo način objavljanja proslav, lokalnih vaj, in podobnega.
Ko vsi končajo se preizkus konča.
Poziv:
»Končujemo funkcionalni preizkus radijskih zvez v GZL…. (pozivni znak)…
končano«
Pomoč pri vzpostavljanju zveze:
Če je povezava med določenimi društvi običajno slaba, lahko tisti, ki vodi
preizkus zaprosi tretjega, da pomaga pri vzpostavljanju zveze.
Primer:
Bizovik: »Rudnik… Rudnik javi se, kliče Bizovik«
Tudi po ponavljanju poziva zveza ni vzpostavljena.
Bizovik: »Barje… Barje javi se, kliče Bizovik«
Barje: »Barje na zvezi, Bizovik govori!«
Bizovik: »prosim posreduj klic za Rudnik«
Barje: »Rudnik… Rudnik javi se, kliče Barje«
Rudnik: »Rudnik na zvezi… Barje govori!«
Barje: Rudnik podaj slišnost«
Rudnik: »slišnost za 5«
Barje: »Rudnik hvala … slišnost enaka… Bizovik … Bizovik javi se, kliče
Barje«
Barje: » Rudnik sprejemam za 5«
Bizovik: »Tudi sam sem sprejel Rudnik za 2… Hvala za posredovanje…
končano Barje…!«
Splošne smernice:
GD, ki niso nosilec preizkusa, naj se ne vmešavajo v potek preizkusa s
pripombami in navodili tistemu, ki vodi preizkus. To so kljub dobronamernosti
bolj moteča kot koristna vmešavanja.
O opravljenem funkcionalnem preizkusu radijskih zvez v GZL vodi vsak
udeleženec evidenco na priloženem formularju.
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