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POROČILO PREDSEDNIKA ZA 2014 

 

V predsedstvu smo imeli, v primerjavi s poveljstvom, kjer sta jim precej dela naložili dve veliki 

naravni nesreči, precej bolj mirno leto, a vseeno je ostalo za nami nekaj narejenega dela. 

Upravni odbor se je sestal kar 6 krat in obravnaval aktualne zadeve. 

Obnovili smo pogodbo o sodelovanj s podjetjem Valkarton. 

Tik pred podpisom je še ena pogodba o sodelovanju, s podjetjem Proplace. Osnutek 

pogodbe je že pri njih, čakamo še potrditev z njihove strani in uspešno smo pridobili nekaj 

sredstev od Zavarovalnice Triglav. 

Z Občino Cerknica smo se dogovorili, da se črpališče nove kanalizacije, ki je bilo umeščeno 

ravno na sredini „naše bodoče“ parcele, premakne ob skrajni rob le-te. Tako bo, enkrat ko bo, 

parcela dosti bolj primerna za postavitev predvidenega novega gasilskega doma. 

V gasilni dom smo pripeljali internetni priključek in dodali tudi brezžično omrežje. Kako 

„nujno zlo“ je to v teh časih, kaže podatek, da nam velikokrat osnovna hitrost priklopa ne 

ustreza in že razmišljamo o nadgradnji paketa. 

Posodobili smo tudi nekaj računalniške opreme – kupili smo prenosnik in pridobili 

multifunkcijsko napravo. 

Na področju Rakeka, smo praktično vse hiše založili z novimi koledarji, saj je starim pretekel 

rok uporabe. 

Udeležili smo se tudi občnega zbora gasilske zveze Cerknica in vseh ostalih proslav na 

območju gasilske zveze Cerknice. Po uradni ali ne-uradni dolžnosti nam je ušla tudi redko 

katera veselica v naši okolici. 

Za konec bi rad samo še pohvalil državni načrt zaščite in reševanja, ki nam je povrnil velik del 

stroškov intervencije - Žled 2014. S tem denarjem pa si nismo izplačali božičnice, ampak smo 

večino namenili nakupu nove opreme za zaščito in reševanje. Kar nekaj kosov te opreme bo v 

prihodnje še potrebno zamenjati, zato smo primorani svoje aktivnosti usmerjati k iskanju 

novih finančnih virov. 

Kako se bomo tega lotili, bom pa več povedal pod peto točko dnevnega reda. 

 

Rakek, 31. 1. 2015       Predsednik PGD Rakek: 
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PLAN PREDSEDNIKA ZA DELO V 2015 

 

Leto 2015 bomo začeli z menjavo banke. NLB je postala predraga za nas, zato se selimo na 

Delavsko Hranilnico, ki ima zelo zanimivo ponudbo za vsa gasilska društva. Praktično brez 

provizij na vseh storitvah, katere mi najpogosteje koristimo! 

Leto bomo začeli že konec februarja, ko bomo skupaj z sektorjem Rakek v OŠ Rakek 

organizirali občinsko tekmovanje v gasilskem kvizu za vso mladino iz GZ Cerknica. 

Glede na to, da je 2015 tekmovalno leto, se tudi nekaj šušlja, da je v septembru sektor Rakek 

na vrsti za organizacijo CTIF tekmovanja. V plan damo, bomo videli, če se bo ta točka 

uresničila. 

Ravno tako, je v planu tradicionalni obisk svetovnega sejma zaščite in reševanja Interschutz. 

Sejem poteka samo vsakih 5 let in ga je vredno obiskati.  

Udeleževali se bomo sej gasilske zveze Cerknica in prav tako vseh parad na območju le-te. 

Predsedstvo se bo še naprej sestajalo na sejah upravnega odbora, katere pridejo na vrsto 

približno vsake 2 meseca. 

In najboljše sem prihranil za konec. PGD Rakek, bo letos, skupaj s tovariši in tovarišicami iz 

PGD Cajnarje organiziral veselico, kot je na Rakeku še ni bilo. 

Na naše dvorišče, bolje rečeno, na dvorišče OŠ Rakek, prihaja velika veselica z ansamblom 

Modrijani! Vse skupaj je nekako splet srečnih in nesrečnih okoliščin. PGD Cajnarje je v 

jesenskih poplavah utrpel hudo škodo na njihovem prizorišču, termin z ansamblom so pa že 

imeli rezerviran. Ker smo imeli planirane datume veselice dokaj skupaj, so nam ponudili 

sodelovanje in termin, če lahko ponudimo prostor. Takoj je stekla akcija in v nekaj dneh je bila 

prošnja za prostor s strani OŠ Rakek odobrena! 

Zato že sedaj lepo vabljeni za veselico, kakšne na Rakeku še ni bilo, ki se bo odvijala 5. 7. 2015 

za osnovno šolo na Rakeku! 
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