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POROČILO POVELJNIKA PGD RAKEK ZA LETO 2014 

1. Izobraževanje: 

Pod izobraževanje štejemo usposabljanja za specialnosti na Igu, tečaje, predavanja in seminarje 

kateri niso v organizaciji PGD Rakek. Ker na vseh področjih presegamo norme za specialnosti, ki jih 

mora imeti PGD II. kategorije, smo imeli tudi letos probleme in večina prijav je bila zavrnjena. Za leto 

2015 se zaradi novega sistema prijavljanja obetamo več sprejetih prijav, kar nakazuje že 

spomladanski rok, kjer imamo potrjenih kar nekaj specialističnih usposabljanj. Kljub temu nam je v 

letu 2014 uspelo usposobiti sledeče število gasilcev: 

6x nadaljevalni tečaj za gasilca 

8x tečaj za vodjo skupine 

2x usposabljanje za posredovanje ob nevarni snovi 

1x usposabljanje za gašenje notranjih požarov modul B 

1x usposabljanje za gašenje notranjih požarov modul A 

2x usposabljanje za delo s helikopterjem 

1x obnovitveno usposabljanje za delo s helikopterjem 

5x tečaj gašenja požarov v naravnem okolju 

1x inštruktor 

4x tečaj za vodjo čolna 

Na tečajih, ki so bili izvedeni v organizaciji GZ Cerknica smo sodelovali tudi s predavatelji, inštruktorji 

in vozniki.  V okviru izobraževanja smo v letu 2014 naredili 2194 ur.  

 

2. Vaje, usposabljanja in predavanja: 

To so vsa usposabljanja, vaje in predavanja, katera izvedemo oziroma organiziramo znotraj enote. 

Letos smo imeli vsega skupaj 62 usposabljanj, in sicer: 

24x vaje ekipe gasilcev bolničarjev 

16x vaje celotne operative 

5x vaje pripravnikov 

4x sektorska vaja 

3x vaje voznikov strojnikov 

3x predavanje (CPP in gasilci, oskrba opeklin na terenu, gašenje večstanovanjskih objektov) 

3x pregled gospodarske organizacije (2x Valkarton, 1x Proplace) 

2x vaje na gospodarskih organizacijah (1x Valkarton, 1x Proplace) 

2x nenapovedana vaja 

 

Skupaj smo naredili 972 ur. Poročilo o delu s pripravniki bo podal vodja pripravnikov, Trebec Mitja, 

kateri skrbi za njihovo usposabljanje tekom leta. Povečati bo potrebno vaje za delo z IDA. 
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3. Intervencije:  

Leto 2014 je bilo za operativo izredno zahtevno v vseh pogledih. V začetku leta nas je doletel žled, 

sledila so nočna dežurstva v Planini zaradi poplav, konec leta pa ponovno poplave v občini Cerknica in 

Loška dolina. Vmes pa še vse ostale intervencije, med njimi tudi dva zahtevna požara v industriji.  

 

Vseh posredovanj v letu 2014 je bilo 53, in sicer: 

16x žledolom: Za čas žledu je bila uradno vpisana 1 intervencija na posamezni dan, znotraj tega 

dneva pa je bilo več dogodkov. Vsega skupaj smo imeli 183 posredovanj oziroma izvozov na različne 

dogodke. Tekom posredovanj zaradi odpravljanja posledic žledu smo naredili 3220 delovnih ur in 

uničili kar nekaj opreme, katera pa je že nadoknadena. Sodelovalo je 27 operativcev, kateri so 

delovali v dveh izmenah (dnevna od 7:00 do 19:00 in nočna od 19:00 do 7:00). Pomagali so nam tudi 

veterani in starejši gasilci, kateri so poskrbeli za opravila v gasilskem domu in okolici ter pomagali pri 

izvajanju lažjih intervencijskih del. 

19x poplave: od tega je bilo 9 nočnih dežurstev v Planini, kjer smo skupaj z PGD Unec in PGD Ivanje 

selo kontrolirali vodostaj, vklapljali potopne črpalke in motorne črpalke, skrbeli za elektro agregate in 

kontroliral stanje protipoplavnih zidov. Za ta dežurstva smo se v sektorju Rakek takoj po žledu 

samoiniciativno javili kot znak podpore iz sosednjih društev in za razbremenitev domačih gasilcev. Pri 

odpravljanju posledic jesenskih poplav v Cerknici smo sodelovali 2x. V Loški dolini, kjer smo povečini 

delovali v kraju Kozarišče pa 3x. Tekom leta smo zaradi dviga meteornih in podtalnih vod 5x 

posredovali na Rakeku 

5x požari na sredstvih cestnega prometa (tovorna in osebna vozila) 

4x tehnična in druga pomoč (odklepanja vrat, izvlek vozil) 

2x požari v naravi oziroma na prostem 

2x požari v objektih – kompleksni industrijski požari 

2x požari v objektih – dimniški požar 

1x požar na objektih – stanovanjske stavbe 

1x delovna nezgoda 

1x najdbe NUS, uničenje minsko eksplozivnih sredstev 

Kot vidite imamo čedalje manj požarov in čedalje več tehničnih posredovanj ter  gašenja prometnih 

sredstev (predvsem na račun AC). Povečal se je tudi delež zahtevnih gašenj na industrijskih objektih.  

Že drugo leto zapored beležimo upad požarov v naravi, predvsem v okolici železniške proge – ne na 

račun povečane požarne varnosti SŽ, ampak zaradi vremena. Se pa posledično okolica proge čedalje 

bolj zarašča in v primeru suhe jeseni in poletja nas čaka veliko dela.  

Statistika vseh posredovanj v letu 2014: skupaj je bilo opravljenih 5103 ur, povprečna dolžina 

intervencije je bila 8,8 ure (zaradi žledu in poplav). Skupaj je na intervencijah sodelovalo 30 različnih 

operativcev in pripravnikov. 
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4. Tekmovanja: 

Tekmovanja, katerih se je udeleževal operativni del društva: 

- Tekmovanje Fire Combat => Martina M. in Andrej T. (PGD Postojna), skupno 1. mesto 
- 14. tekmovanje s terenskimi vozili v Postojni: dve ekipi, 5. in 21. mesto ter pokal za Fair play 
- 14. člansko tekmovanje za pokal PGD Planina: člani A, 4. mesto 
- 5. Ivanjska zankarjada, 7. mesto 
- 18. Gasilski reli za memorial Jožeta Albrehta v Logatcu: zahvala za sodelovanje 
- Samsung Xcover Combat: zahvala za sodelovanje 
- Blatnfest: zahvala za sodelovanje, tek z ovirami ne tekmovalne narave (drugače 3. čas) 
- tekmovanje s terenskimi vozili v Medulinu: 17. mesto, 

 

Skupaj je bilo na tekmovanjih narejenih 372 ur.  

 

5. Oprema in vozila: 

Poročila o delu z vozili in opremo bosta podala orodjar in strojnik.  

 

6. Ostalo: 

Za nemoteno delovanje operative se je poveljstvo 13x dobilo na sestankih, včasih samo v ožji sestavi. 

Vsake dva meseca je bil sestanek celotne operative, vsega skupaj 6x v letu 2014. Uvedli smo nov 

sistem aktiviranja in obveščanja operativcev preko SMS-ov, intervencije.net. OŠ Rakek smo v sklad 

Rakec, ki je namenjen za nakup šolskih potrebščin, operativci nakazali denar, katerega smo zbirali. 

Izvedli smo dan odprtih vrat in tehnični dan na OŠ Rakek, katera sta bila zelo dobro izvedena in tudi 

obiskana. Izvedeno je bilo še več manjših stvari. Na tem mestu velja moja zahvala celotni operativi za 

izjemno strokovno in srčno opravljeno delo v preteklem letu! 

 

PRILOGE: 

- Tabela z delovnimi urami po posameznem članu PGD Rakek 

- Poročila pomočnika poveljnika za PP 

- Poročilo pomočnika poveljnika za IDA 

- Poročilo pomočnika poveljnika za RP 

- Poročilo orodjarja 

- Poročilo strojnika 

- Poročilo vodje pripravnikov 

 

Rakek: 15.1.2015 

poveljnik PGD Rakek 

KLEMEN Purkart, VGČ 
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PLAN POVELJNIKA PGD RAKEK ZA LETO 2015 
 

1. Usposabljanja: 
 
V planu so sledeča usposabljanja: 

- redne mesečne vaje za celotno operativno enoto (sobote ob 17:00 uri, poleti ob 20:00 uri),  
- vsakih 14 dni (četrtek ob 19:00 uri) so vaje bolničarjev, 
- vozniki se usposabljajo na vsake tri mesece (vaje vodi eden od šoferjev), 
- vsako zadnjo soboto v mesecu ob 15:00 uri je testiranje pozivnikov 
- vsake tri mesece so nenapovedane vaje, katere zajemajo znanje osvojeno na RMV 

 
Prav tako je v planu: 

- organiziranje in sodelovanje na sektorskih vajah,  
- sodelovanje na vajah GZ Cerknica, 
- izvajanje vaj z ostalimi društvi, 
- organiziranje in sodelovanje na raznih predavanjih, 

 
V letu 2015 se nadaljuje z vajami in usposabljanjem pripravnikov. Na osnovni/nadaljevalni tečaj za 
gasilca se bo vpisalo vse pripravnike, ki bodo izpolnjevali pogoje za opravljanje tečaja.  
 
Plan (okvirni) vaj pripravnikov za leto 2015: 
 

- Januar 2015:   Poplave 
- Februar 2015:   Izolirni dihalni aparati (IDA) 
- Marec 2015:  Požari v naravi 
- April 2015:   Delo z lestvijo in ponovitev radijskih vez 
- Maj 2015:   Napeljava cevovodov v večje (industrijske) objekte in v nadstropja 
- Junij 2015:   Prometno zavarovanje, zavarovanje kraja intervencije 
- Julij 2015:   Gašenje (vnetljivih tekočin, plinov, trdnih snovi) 
- Avgust 2015:   Elektrika v gasilstvu 
- September 2015:  Delo z MB 8/8 in ostalimi črpalkami 
- Oktober 2015:  Nevarne snovi 
- November 2015:  Taktični nastopi enot 
- December 2015:  Zaključna vaja 

 
2. Izobraževanja: 

 

V skladu s pogoji in željami se bo prijavljalo na vsa osnovna izobraževanja za pridobivanje določenega 

čina, katera se bo organiziralo v GZ Cerknica. Trenutno poteka tečaj za vodjo enote, čin NGČ, na 

katerem sodelujeta dva naša gasilca. Prav tako se bomo udeležili tečaja za pridobitev naziva bolničar, 

kateri je v letu 2015 planiran, da se organizira preko RK Cerknica. Redno se bo prijavljalo operativne 

gasilce na vsa dodatna usposabljanja za specialnosti, katera se izvajajo na IZCR Ig – seveda v skladu z 

možnostmi, željami in pogoji operativcev. 

3. Tekmovanja: 

Udeleževali se bomo vseh tradicionalnih in ostalih tekmovanj. 
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4. Plan: 

Opreme oziroma denarja od GZ Cerknica v letu 2015 ne bomo dobili, ker smo se na podlogi dogovora 
v sektorju, le tej odpovedali za nakupe novih vozil v sektorju. V letu 2016 se nam ta denar ponovno 
sprosti in bomo tudi iz tega naslova lahko dobili kak kos opreme.  
 
Kratkoročni plan nabave opreme: 

- Kombiniran ročnik za peno, 1 kos 
- Medmešalec, 1 kos 
- Potopna črpalka, 1 kos  
- 150m C cevi in 160m B cevi (na kolutu) 
- Visokovidljive zaščitne vodoodbojne jakne, 15 - 20kos 
- Zaščitna obleka Prevent Fire Stendair, 4 kos 
- Dodatna mobilna radijska postaja za GVC 16-25 
- Cerada za GVGP-1 

 
Dolgoročni plan nabave opreme: 

- Prezračevalnik, 
- Tirfor (vlek),  
- Tesnilni čepi,  
- Dvižne blazine,  
- GV-1 oziroma GVM 

 
Plan servisov oziroma vzdrževanja: 

- Servis nahrbtnikov in tlačnih posod IDA starejših od 8 let 
- Zamenjati opeklinske sete in redna zamenjava sanitetnega materiala 
- Servisiranje oziroma zamenjava baterij na ročnih radijskih postajah 
- Prestavitev antene RP RAK-10, katera je vgrajena v gasilskem domu 
- Servis oziroma zamenjava pozivnikov 
- Dokončanje nadgradnje na prikolici TPV 
- Montaža nove opreme v GVC 16-25 
- Redna vzdrževalna dela in pregledi opreme ter vozil 

 

PRILOGE: 

- Plan pomočnika poveljnika za PP 

- Plan pomočnika poveljnika za IDA 

- Plan pomočnika poveljnika za RP 

- Plan orodjarja 

- Plan strojnika 

- Plan vodje pripravnikov 

 

Rakek: 15.1.2015 

Poveljnik PGD Rakek 

KLEMEN Purkart, VGČ 


