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POROČILO PREDSEDNIKA PGD RAKEK O DELU v letu 2013 

Sodelovanje z Gasilsko zvezo Cerknica v rednem delu: 

 Predsedstvo se je redno udeleževalo sestankov upravnega odbora Gasilske Zveze Cerknica, 

kjer je kompetentno zastopalo interese PGD Rakek, 

 Redno smo se udeleževali tudi parad in obletnic sosednjih društev, 

 Lepo število naših članov redno pomaga Gasilski zvezi kot sodniki, predavatelji in inštruktorji, 

Investicije v gasilska vozila: 

V letu 2013 nam je uspela še ena prelomna investicija. Dodatno smo posodobili vozni park z novim 

vozilom za gašenje gozdnih požarov FORD RENGER. 

Vrednost vozila 

Vozilo 27.200,00 € 

Nadgradnja 15.860,00 € 

Ostalo 3.993,00 € 

  Skupaj= 47.053,00 € 
 

Investicijo smo pričeli z 31.500€ na tekočem računu. S pomočjo donatorjev, prostovoljnih prispevkov, 

članarinami, GZ Cerknice, Krajevne skupnosti Rakek, zbiranjem papirja in ostalimi dejavnostmi nam je 

med letom uspelo zbrati še 18.414€ 

Zaključek prodaje GVV-1 RENAULT MASCOT: 

Dne 13.3.2013 so bila poravnane vse obveznosti v zvezi s prodajo gasilskega vozila RENAULT 

MASCOT, ki ga je kupilo PGD Cajnarje s pomočjo GZ Cerknica. Temu ustrezno je bila s strani PGD 

Rakek podpisana pobotnica. 

Prodaja vozila GVGP-1 NISSAN: 

Dosedanje vozilo za gašenje gozdnih požarov ( NISSAN ) je bilo prodano PGD Slavina. Vozilo nam je 

uspelo prodati skupaj s črpalko in radijsko postajo za 2.500€, kar je olajšalo nakup novega vozila. PGD 

Slavina so znesek nakazali v enkratnem znesku, prepis je bil opravljen takoj. 

Sklepne ugotovitve: 

Kljub obilici dela v zvezi z drugim novim vozilom, društvo ni popuščalo pri izobraževanjih, vajah in 

intervencijah. O veliki operativni obremenitvi društva priča poročilo poveljnika. 

 

Rakek 25.01.2014       Predsednik PGD Rakek 

         Rok Leskovec, VGČ I.st. 
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POROČILO GOSPODARJA za leto 2013 

 

V letu 2013 je bilo opravljenih 1066 ur na različnih delovnih akcijah, na katerih je sodelovalo 30 

članov. Velik delež teh delovnih ur se je porabilo tudi za urejanje gasilskega doma in okolice. Tako so 

bile opravljene naslednje stvari: 

 prenova sejne sobe, katera se sedaj uporablja kot pisarna in kuhinja, 

 popravilo se je vrtna vrata za dostop do kurilnice in namestilo ključavnice na vsa vrata, 

 očistilo se je okolico doma in žlebove na garaži GVC 16-25, 

 zamenjalo ventile in nosilce radiatorjev v orodišču in hodniku, 

 pregledalo se je stanje ostrešja in dimnika, 

 vodnjak ob gasilskem domu se je očistilo usedlin in ponovno napolnilo z vodo, 

 gasilski dom se je priklopilo na kanalizacijo, 

 pomagalo se je pri inventuri, 

 

Pri obnovi se je kupilo oziroma priskrbelo tudi sledeče: 

 1 kos  klubska miza 

 2 kos  kavč 

 8 kos  zložljiv stol 

 1 kos  tabla briši-piši 

 1 kos  tabla za žebljičke 

 1 kos  pisalna miza 

 1 kos  kuhinjski elementi 

 2 kos  velika omara  

 1 kos  projektor 
 

Rakek, 25.1.2014 

gospodar PGD Rakek: 

ALEŠ Kralj, NGČ 

 

POROČILO KOMISIJE ZA VETERANE za leto 2013 

 

V letu 2013 se je osebno obiskalo vse veterane in jih seznanilo s plani dela komisije. Prav tako se je 

začelo z rednimi srečanji, kateri so vsako prvo sredo v mesecu. Predstavniki PGD Rakek so se 

udeleževali vseh sej v okviru GZ Cerknica.  Udeležili smo se tudi srečanja veteranov, katero je bilo v 

Martinjaku in izleta, kateri je bil v organizaciji GZ Cerknica. 

Rakek, 25.1.2014 

Predsednik komisije za veterane: 

IVAN Paternost 
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POROČILO KOMISIJE ZA MLADINO za leto 2013 

 

V preteklem letu se je vaj, tekmovanj in drugih dogodkov, v okviru dela z mladino, udeleževalo 8 

pionirjev ter 9 mladincev. Nekaj vaj pa sta obiskala tudi 2 bodoča člana, ki še ne izpolnjujeta starosti 

za vstop k pionirjem. Pri izvajanju vaj in drugih aktivnosti mladine je sodelovalo veliko članov društva. 

V letu 2013 smo imeli skupno 69 vaj. Redne ob sobotah, izredne ob pripravah na tekmovanja, pa tudi 

med tednom. 

 Vaje za preventivno značko: 3x 

 Vaje iz prve pomoči: 1x 

 Vaje za tekmovanje iz orientacije: 22x 

 Vaje za pokal Rudolfa Maistra: 6x 

 Vaje za občinsko tekmovanje (Matevž Hace): 7x 

 Vaje za občinski kviz: 16x 

 Vaje za regijsko tekmovanje (Matevž Hace): 4x 

 Vaje oz. predavanja za čine Pionir in Mladinec: 6x 

Udeležili smo se kar nekaj tekmovanj in dosegli naslednje rezultate: 

 Občinsko tekmovanje v orientaciji (18. 5. 2013, Cerknica): mladinke – 2. mesto, mladinci – 2. 
mesto, pionirji – 5. Mesto 

 Tekmovanje za pokal Rudolfa Maistra (1. 6. 2013, Unec): pionirji – 2. mesto 

 Regijsko tekmovanje v orientaciji (15. 6. 2013, Unec): mladinke – 6. mesto, mladinci – 4. 
mesto 

 Občinsko tekmovanje (Matevž Hace, 5. 10. 2013, Lož): mladinci – 1. mesto 

 Regijsko tekmovanje (Matevž Hace, 12. 10. 2013, Lož): mladinci – 2. mesto (uvrstitev na 
državno tekmovanje) 

 Občinski kviz (9. 11. 2013, Stari trg): mladinke – 3. mesto, pionirji – 4. mesto 

Poleg vaj in tekmovanj smo v letu 2013: 

 izvedli pripravo na občni zbor mladih 

 imeli občni zbor mladih 

 se udeležili rednega letnega občnega zbora društva 

 šli na dva izleta: drsanje (nagrada za uvrstitev na državno tekmovanje iz orientacije – Sanja, 
Tanja, Jana) in ogled GB Ljubljana, film Gremo mi po svoje 2, lunapark 

 se z rakovškimi jamarji udeležili tradicionalne čistilne akcije v Rakovem Škocjanu  

 imeli sestanek za sestavo ekipe za občinsko tekmovanje (Matevž Hace) 

 izdelali novoletne voščilnice za potrebe društva 

 

Rakek, 25.1.2014 

Predsednik komisije za mladino: 

MATJAŽ Ileršič, NGČ 
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POROČILO KOMISIJE ZA ČLANICE za leto 2013 

 
Članice smo imele vaje po planu in sicer enkrat mesečno.  Leta 2013 nam je ponovno uspela udeležba 
z dvema ekipama in dobrim doseženim rezultatom saj so članice v skupini do 30 let  dosegle 3. mesto 
in članice starost nad 30 let 4 .mesto. Zahvala  tudi mentorjema Matjažu Ileršiču in Klemnu Purkartu, 
zahvala tudi Žigi Hočevarju za nadomeščanje manjkajoče članice na vajah ter ostalim fantom, ki so 
pomagali pri izvajanju  vaj. 
 
Ponovno posebna pohvala naši članici Martini Modic, ki je tudi v letu 2013 dosegla izjemen rezultat  
in sicer je v mešanih dvojicah zmagala na osmih tekmah in tako osvojila  prvenstvo  Slovenije v Fire 
Combat. 
 
Ženska ekipa je tudi sodelovala pri akciji raznašanja koledarjev ter pobiranju članarine. Zaradi velikih 
težav usklajevanja raznih obveznosti pa se nismo udeleževale vaj z moško ekipo. 
 

Rakek, 25.1.2014 

Predsednik komisije za članice: 

ANA Šivec, Višji gasilec 

 


