GASILSKA ZVEZA LJUBLJANA
Zadobrovška 88, 1000 Ljubljana

Datum: 09.november 2011
POVELJE
za izvedbo funkcionalnih preverjanj radijskih zvez v GZ Ljubljana v letu 2012
•

•
•

Funkcionalno preverjanje radijskih zvez bo potekalo vsako prvo soboto v mesecu po
priloženem razporedu ob 11:30. uri na kanalu 44 – simpleksni kanal sistema ZARE. V
kolikor odrejeno PGD ne bo pričelo z izvajanjem preverjanja, naj po 3 minutah
preverjanje izvede naslednje PGD po abecednem vrstnem redu (ne pa PGD, ki naj bi
izvajalo preverjanje v naslednjem mesecu) brez nepotrebnih diskusij!
Zaželjeno je, da preverjate vsak mesec druge radijske postaje iz različnih lokacij po
terenu posameznega PGD (mobilne radijske postaje). Mesečne preizkuse vodite na
stabilnih postajah v PGD v kolikor jih društva imajo, sicer uporabite mobilne postaje.
Ročne postaje preverjajte v okviru PGD izven termina preverjanja GZL.
Po zaključku preverjanja (po drugem krogu) lahko sledijo kratke informacije. Preizkus
mora biti nujno zaključen do 11:55!
Po končanem preverjanju ni pomembno medsebojno prenašanje podatkov o slišnosti
posameznih udeležencev ali o številki postaje, s katere so se javili.
Izvajalec preverjanja (PGD/GD) naj poročilo o rezultatih preverjanja pošlje izključno na
e-naslov: miha.elsner.gzl@gmail.com v 14 dneh. Točke preverjanja bodo razdeljene po
veljavnem točkovniku za leto 2012.
Poveljniki naj odredijo preverjanje v PGD/GD veščim ljudem, začetnikom pa naj
pomagajo pri preverjanju, ter jih s svojim zgledom primerno izobrazijo za uporabo
radijskih postaj, saj je slišnost korespondenc tudi izven področja GZ Ljubljana.
Pri uporabi sistema zvez zahtevam resnost, strpnost in popolno disciplino!
Povelje velja do preklica oziroma do izdaje povelja za leto 2013!

•

V letu 2012 so predvideni izvajalci preizkušanj naslednja PGD/GD:

•
•
•
•
•
•

07. januar
04. februar
03. marec
07. april
05. maj
02. junij
07. julij
04. avgust
01. september
06. oktober
03. november
01. december
•

-------------------------

Šmartno
Zgornja Šiška
Barje
Podutik
Stanežiče
Prežganje
Trnovo
Štepanjsko naselje
Spodnja Šiška
Gunclje
Rašica
Gameljne

Priloge:

- Letna evidenca preizkusov radijskih zvez za PGD/GD (obrazec)
- Poročilo o mesečnem preizkusu radijskih zvez (obrazec) – za PGD/GD, ki
bodo
izvajala
preverjanje
–
izpolniti
in
poslati
na
e-naslov:
miha.elsner.gzl@gmail.com
- Aktualen radijski imenik

Pripravil:

Odobril:

pomočnik poveljnika za radijske zveze
Miha Elsner
miha.elsner.gzl@gmail.com

poveljnik GZ Ljubljana
Cveto Šumec
cveto.sumec.gzl@gmail.com

