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POROČILO POVELJNIKA PGD RAKEK za leto 2013 

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. Kljub 

temu nam je v letu 2013 uspelo realizirati sledeče: 

 tečaj vodja enot, naziv Gasilski častnik: 2 gasilca 

 tečaj član višjih poveljstev, naziv Višji gasilski častnik: 2 gasilca 

 osnovni in nadaljevalni tečaj za gasilca, naziv Gasilec: 6 gasilcev 

 obnovitveni tečaj za nevarne snovi: 4 gasilci 

 obnovitveni tečaj za delo s helikopterjem: 4 gasilci 

 obnovitveni tečaj za delo z izolirnimi dihalnimi aparati: 5 gasilcev 

 usposabljanje za delo s helikopterji: 4 gasilci 

 usposabljanje za gašenje notranjih požarov modul A: 2 gasilca 

 varno delo z motorno žago: 5 gasilcev 

 delo z radijskimi zvezami: 2 gasilca 

 inštruktor: 2 gasilca 
 

Konec leta 2013 smo izvedli tudi tečaj za naziv pionir in mladinec, katerega je uspešno končalo vseh 

12 mladih gasilcev.  

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

in vozniki. V mesecu januarju 2014 se je začel tečaj za vodjo skupine kamor je prijavljenih 10 naših 

tečajnikov. V okviru izobraževanja smo v letu 2013 naredili 826 ur. 

Intervencije 

Vseh posredovanj v letu 2013 je bilo 31, in sicer: 

 5x požar v objektu 

 8x tehnična pomoč 

 3x poplava 

 5x požar v naravi ali na prostem (2x Trstelj - dve ekipi) 

 2x močan veter/vetrolom 

 4x požar na prometnih sredstvih 

 1x nesreče v cestnem prometu 

 1x lažni alarm 

 1x druge nesreče – reševanje obolelih oseb 

 1x iskalna akcija – pogrešana oseba 
 

Letos je bilo zaradi ugodnega vremena manj požarov ob železnici. Zaradi razbremenitve zaposlenih 

operativcev je bilo v poletnih mesecih organizirano dežurstvo. Statistika posredovanj: na 

intervencijah je bilo opravljenih 633 ur, povprečna dolžina intervencije je bila 2,3 ure. Sodelovalo je 

26 različnih operativcev in pripravnikov, ki so glede na povprečje naredili 10,7 intervencije. 
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Vaje, usposabljanja in predavanja 

Vsega skupaj smo imeli 58 usposabljanj, vaj in predavanj. Glede na tip vaje smo imeli: 

 3x predavanje (elektrika in gasilci, požari v naravi, posredovanje na AC) 

 1x taktika/preigravanje scenarijev za NGČ, GČ in VGČ 

 26x vaje bolničarjev 

 2x nenapovedane vaje (požar vozila, nevarna snov) 

 14x vaje celotne operative/redne mesečne vaje 

 6x sektorske vaje in vaje s sosednjimi društvi 

 2x vaje GZ Cerknica 

 2x vaje voznikov in strojnikov GVC 16-25 

 1x sejem ZiR v Velenju 

 1x predstavitev v vrtcu na Rakeku 
 

Vaje so se izvajale tudi pred posameznimi tekmovanji – teh vaj zgornji spisek ni zajel. Posebej veliko 

ur so na pripravah pustile članice in mladina. Točno število vaj je razvidno iz njihovih poročil. Skupaj 

smo naredili 1481 ur. 

Tekmovanja 

Udeležili smo se sledečih tekmovanj: 

 tekmovanje v gasilski disciplini/Fire Combat (Pokal Slovenije) => Martina Modic in Andrej 
Tratnik (PGD Postojna), doseženo skupno 1. mesto, 

 tekmovanje s terenskimi vozili v Postojni: 22. mesto, 

 13. člansko tekmovanje za pokal PGD Planina: člani A, 5. mesto, 

 srečanje članic Laze: članice A 3. mesto, članice B 4. mesto, 

 tekmovanje s terenskimi vozili v Medulinu: 5. mesto, 
 

Tekmovanja in rezultati mladine so predstavljeni v poročilo mladinske komisije. Skupaj je bilo na 

tekmovanjih narejenih 253 ur.  

Sestanki 

Za nemoteno delovanje operative se je poveljstvo 21x dobilo na sestankih, včasih samo v ožji sestavi. 

Na dva sestanka je bila vabljena celotna operativa. 

 

Rakek, 14.1.2014 

poveljnik PGD Rakek: 

KLEMEN Purkart, VGČ 
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POROČILO POMOČNIKA POVELJNIKA ZA IZOLIRNE DIHALNE NAPRAVE za leto 2013 

V letu 2013 smo dali velik poudarek na opremljanju in delu z IDA. Tako smo na praktično vseh rednih 

mesečnih vajah operative obnavljali znanje opremljanja z IDA v vozilu in izven vozila. Nekaj vaj pa je 

bilo namenjenih tudi teoretičnemu in praktičnemu obnavljanju znanja o delu z IDA. Temeljit pregled 

in tlačni preizkus vseh IDA je bil opravljen 3x. Za redne preglede pa je poskrbljeno tudi na vsakih 

vajah, kjer se IDA uporabljajo.  

Na servis smo poslali eno tlačno posodo tipa Interspiro in eno tipa Draeger, kateri sta bili 

poškodovani v intervenciji. Ne glede na dobro stanje kompletov IDA in tlačnih posod, bo potrebno 

nekaj kompletov poslati na reden pregled. 

 

Rakek, 14.1.2014 

pomočnik poveljnika za IDA: 

MIHA Modic, GČ 

 

POROČILO POMOČNIKA POVELJNIKA ZA VRVNO TEHNIKO za leto 2013 

Kolikor nam dopuščajo finance poskušamo nabavljati opremo za delo na višini, saj nam zadnja leta s 

tovrstnimi intervencijami ni prizaneseno. Imamo že precej potrebne opreme, ki pa jo bomo po planu 

nabave počasi še dopolnili. Pri tem moramo pohvaliti Mršek Mitjo, ki nam je doniral že kar precej 

kosov opreme.  

V dogovoru s poveljnikom, bo v letu 2014 začela v našem društvu delovati ekipa za reševanje iz višin 

in globin. S pomočjo jamarjev in strokovnjakov bomo pridobili ustrezno znanje za delo in reševanje s 

pomočjo vrvne tehnike. Pridobljeno znanje bomo nato posredovali vsem operativnim članom. 

V letu 2013 nabavljena oprema: 

 50 m  plezalna vrv 

 1 kos  gri-gri 

 8 kos  vponka z varovalom 

 1 kos  enojni škripec 

 1 kos  dvojni škripec 

 5 kos  samovarovalni komplet za delo na višini 

 1 kos  pozicijska zanka (jeklena) 

 1 kos  neskončna zanka 2500kg 
 

Rakek, 14.1.2014 

pomočnik poveljnika za vrvno tehniko: 

MIHA Modic, GČ 
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POROČILO POMOČNIKA POVELJNIKA ZA PRVO POMOČ za leto 2013 

Bolničarji PGD Rakek smo v letu 2013 intenzivno izvajali vaje prve pomoči, vsega skupaj smo imeli 26 

vaj. Vaje so se izvajale vsakih 14 dni, udeleževalo se jih je 10 - 15 gasilcev bolničarjev.  

Večino vaj, predvsem predavanja in ob slabem vremenu, se je izvajalo v društvenih prostorih. 

Praktične vaje so se izvajale na različnih točkah po Rakeku. Vaje na temo TPO smo izvedli v prostorih 

RK Cerknica.   

Poleg rednih vaj smo tudi obiskali reševalce nujne medicinske pomoči ZD Cerknica, kateri so nam 

prijazno pokazali opremo in vozila s katerimi razpolagajo. Vsem predstavnikom, ki so nam omogočili 

razne oglede in izvedbe vaje se iskreno lepo zahvaljujemo.  

Izvajali smo tudi vaje v nočnem času, saj so nekaj posebnega, ker je vidljivost in izvedba težja kot v 

vidnem delu dneva. Pri tem smo kombinirali delo bolničarjev in delo tehnične ekipe (zavarovanje, 

reševanje, gašenje,…). Obravnavali smo še »delovno nesrečo« v gozdu, kjer smo vadili delo v 

skupinah. Po vsakem scenariju smo izvedli kratko analizo. 

Redno se je pregledovalo stanje opreme za prvo pomoč in po potrebi zamenjalo in dopolnilo. 

 

Rakek, 14.1.2014 

pomočnik poveljnika za prvo pomoč: 

TOMAŽ Zgonc, GČ II.st. 

 

POROČILO POMOČNIKA POVELJNIKA ZA RADIJSKE ZVEZE za leto 2013 

V letu 2013 se je redno skrbelo za vse postaje in pozivnike. Tako se je tekom leta: 

 popisalo vse ročne, mobilne in stacionarne radijske postaje. Istočasno se jih je označilo z 
zaporedno številko in imetnikom, 

 za postaje v vozilih in gasilskem domu določilo pozivne znake (RAK1, RAK2 in RAK10), 

 organiziralo se je usposabljanje za pravilno delo z radijskimi zvezami, 

 izvajalo redno testiranje delovanja pozivnikov (vsako zadnjo soboto v mesecu), 

 priskrbeli dva dodatna polnilca za ročno postajo Kenwood, 

 pregledalo pozivnike – potreben servis treh pozivnikov, 

 skrbelo za redno polnjenje akumulatorjev ročnih radijskih postaj 

 servisiralo pozivnike (menjava ohišij, stekel,…) 
 

Rakek, 14.1.2014 

Pomočnik poveljnika za radijske zveze: 

VID Vadnu, GČ 
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POROČILO STROJNIKA za leto 2013 

V letu 2013 je bilo kar pestro na področju popravil, vzdrževanja in investicij.  Opravilo se je sledeče: 

 Zamenjava vozila GVGP-1 z novim 

 Pomoč pri opremljanju in izdelavi novega vozila GVGP-1 

 Odpis in odprodaja stare gasilske prikolice (ni bila več varna za uporaba) 

 Oba vozila sta opravila redne tehnične preglede in registracijo 

 Vozilo GVC 16/25 je opravilo redni servis podvozja, servis črpalke in svetlobnega stolpa 

 Na novo se je uredilo kompletno električno napajanje za vsa vozila 

 Odpravilo se je težave z delovanjem MB 8/8 

 menjava jermena od alternatorja pri GVGP-1 Nissan 

 Skrbelo se je za sprotno vzdrževanje ostale motorne tehnike in njeno oskrbo z mazivi in gorivi 
 

Rakek, 14.1.2014 

strojnik PGD Rakek: 

VID Vadnu, GČ 

 

POROČILO ORODJARJA za leto 2013 

V letu 2013 je bilo opravljenih 1066.5 ur delovnih akcij, na katerih je sodelovalo 30 različnih članov. 
Poleg številnih rednih vzdrževalnih del na opremi in vozilih ter pospravljanja opreme po intervencijah 
in tekmovanjih, so bile opravljene še naslednje stvari: 

 nabava opreme za GV-GP 1, 

 popravilo naprtnjače in potopne črpalke, 

 servis gasilnikov, 

 previjanje B in C cevi, 

 pregled in čiščenje opreme po intervencijah, 

 9x izposoja kompletov miz in klopi,  

 3x priprava orodišča za namene trgovine 

 večje število akcij urejanja orodišča, skladišča in okolice gasilskega doma 

 narejen usnjen pokrov za vitel,   
 

V letu 2013 smo nabavili tudi precej nove opreme: 

 1 kos  gasilna metla za travniške požare (iz cevi) 

 2 kos  kramp 

 1 kos  drvarska sekira 

 1 kos  lopata 

 1 kos  kovček z orodjem 

 1 kos  cestarska metla 

 1 kos  rovnica 

 2 kos  vejnik 

 1 kos  posoda za gorivo za motorno žago 

 1 kos  posoda za gorivo 10l 
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 3 kos  opozorilni brezrokavnik 

 7 kos  podkapa  

 6 kos  rokavice Juba 

 1 kos baterijska vrtalka 

 2 kos električna kotna brusilka/rezalka 

 1 kos električna žaga(krokodil) 

 1 kos električna vrtalka 

 3 kos Tyvek kombinezon XL 

 1 kos Tyvek kombinezon L 

 1 kos kovček s svedri in vijačnimi nastavki 

 1 kos nastavek krtača za dimnike 

 10 kos delovne rokavice 

 1 garnitura stabilizacijske opreme (lesene kocke in zagozde) 

 2 kos bremenski trakovi 4000 

 3 set razno ročno orodje(klešče,ključi, izvijači) 

 2 kos polnilec Kenwood 
 

Rakek, 14.1.2014 

orodjar PGD Rakek: 

ŽIGA Kočevar, Gasilec 

 
 

 


