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Plan dela operativne enote PGD Rakek za 2014 

Datum in čas vaje Vodja vaje Tema Učni program 

JANUAR 

 

 

4.1.2014 ob 17:00 uri  

(sobota) 

 

 

Ileršič Matjaž  

 

 

Redne mesečne vaje 

Izolirni dihalni aparati  

(dve delovni točki) 

- sestavni deli IDA, 

- sestavljanje IDA 

- pravilno opremljanje z osebno zaščitno opremo 

- pravilno opremljanje z IDA na tleh in med vožnjo 

- uporaba reševalne maske 

- različni iznosi poškodovanih  iz objekta 

9.1.2014 ob 19:00 uri 

(četrtek) 

Zgonc Tomaž Vaje bolničarjev 

(predavanje) 

- zvini, izpahi in zlomi 

- imobilizacija 

11.9.2014 ob 19:00 uri 

(sobota) 

 Gašenje večstanovanjskih 

objektov (predavanje) 

 

23.1.2014 ob 19:00 uri 

(četrtek) 

Lukan Nejc Vaje bolničarjev 

(praktično delo - scenariji) 

- oskrba in iznos poškodovanca iz vozila, 

- oskrba in iznos poškodovanca ukleščenega pod bremenom 

25.1.2014 ob 15:00 uri 

(sobota) 

ReCO Testiranje pozivnikov Potrditev prejema poziva sporoči pomočniku poveljnika za radijske 

zveze 

25.1.2014 ob 19:00 uri Poveljnik PGD Sestanek operative Aktualna problematika, plani, analize, … itd. 

Vodja vaje ima nalogo, da v sodelovanju s poveljnikom pripravi vse potrebne rekvizite in uredi poligon, kjer se bo vaja izvajala. Pri izvedbi vaj si pomagajte z 

OPR. V primeru, da ima vaja dve točki vodja določi še dodatnega inštruktorja, kateri mu pomaga pri izvedbi vaj. Po zaključku dela na delovnih točkah sledi 

zaključna vaja. 
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Datum in čas vaje Vodja vaje Tema Učni program 

FEBRUAR 

 

1.2.2014 ob 17:00 uri 

(sobota) 

 

 

Kralj Aleš 

 

 

Redne mesečne vaje 

Taktični nastopi enote 

- posredovanje ob požaru tovornega vozila 

- posredovanje ob požaru na osebnem vozilu + prometna nesreča 

- posredovanje ob iztekanju goriva 

- posredovanje ob požaru na objektu / zunanji napad 

6.2.2014 ob 19:00 uri 

(četrtek) 

Zgonc Tomaž Vaje bolničarjev 

(predavanje) 

- opekline in oskrba 

- krvavitve in oskrba 

15.2.2014 ob 19:00 uri 

(sobota) 

 Oskrba opeklin 

(predavanje) 

V dvorani gasilskega doma 

20.2.2014 ob 19:00 uri 

(četrtek) 

 

Purkart Klemen 

Vaje bolničarjev 

(praktično delo - scenariji) 

- iznos in oskrba poškodovanca, kateri je ob požaru utrpel opekline 

- oskrba ponesrečenca, kateri se je porezal pri delu s krožno žago 

22.2.2014 ob 15:00 uri 

(sobota) 

ReCO Testiranje pozivnikov Potrditev prejema poziva sporoči pomočniku poveljnika za radijske 

zveze 

22.2.2014 ob 17:00 uri 

(sobota) 

Gorkič Aleš Vaje voznikov Vaje po planu vodje vaje na temo dela z GVC 16-25 

 

Vodja vaje ima nalogo, da v sodelovanju s poveljnikom pripravi vse potrebne rekvizite in uredi poligon, kjer se bo vaja izvajala. Pri izvedbi vaj si pomagajte z 

OPR. V primeru, da ima vaja dve točki vodja določi še dodatnega inštruktorja, kateri mu pomaga pri izvedbi vaj. Po zaključku dela na delovnih točkah sledi 

zaključna vaja.  
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Datum in čas vaje Vodja vaje Tema Učni program 

MAREC 

 

 

1.3.2014 ob 8:00 uri 

(sobota) 

 

 

inštruktorji JD Rak Rakek 

Peteh Jaka 

 

Redne mesečne vaje 

Vrvne tehnike, delo  na 

višini (dve delovni točki) 

- spoznavanje z opremo 

- izdelava sidrišč 

- spuščanje po vrvi / samoreševanje 

- reševanje s pomočjo vrvne tehnike 

- delo na strehi in varovanje 

6.3.2014 ob 19:00 uri 

(četrtek) 

Trebec Mitja Vaje bolničarjev 

(praktično delo – 

scenariji) 

- padec v globino, oskrba in iznos 

14.3.2014 ob 19:00 uri 

(petek) 

Purkart Klemen Gasilska taktika 

(NGČ, GČ, VGČ) 

- reševanje različnih scenarijev po skupinah 

- predstavitev izvedbe intervencije in analiza 

20.3.2014 ob 19:00 uri 

(četrtek) 

Kočevar Žiga Vaje bolničarjev 

(praktično delo – 

scenariji) 

- ponesrečenec zasut pod bremeni, reševanje in oskrba 

22.3.2014 ob 15:00 uri 

(sobota) 

ReCO Testiranje pozivnikov Potrditev prejema poziva sporoči pomočniku poveljnika za radijske 

zveze 

22.3.2014 ob 19:00 uri Poveljnik PGD Sestanek operative Aktualna problematika, plani, analize, … itd. 

Vodja vaje ima nalogo, da v sodelovanju s poveljnikom pripravi vse potrebne rekvizite in uredi poligon, kjer se bo vaja izvajala. Pri izvedbi vaj si pomagajte z 

OPR. V primeru, da ima vaja dve točki vodja določi še dodatnega inštruktorja, kateri mu pomaga pri izvedbi vaj. Po zaključku dela na delovnih točkah sledi 

zaključna vaja.  
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Datum in čas vaje Vodja vaje Tema Učni program 

APRIL 

3.4.2014 ob 19:00 uri 

(četrtek) 

Trebec Sergej Vaje bolničarjev 

(praktično delo – 

scenariji) 

- oskrba in reševanje ponesrečenca, ki se je poškodoval pri delu v gozdu 

 

 

5.4.2014 ob 17:00 uri 

(sobota) 

 

Modic Miha 

 

Redne mesečne vaje 

Notranji napadi in delo z 

ročniki (dve delovni točki) 

- oprema glede na vrsto notranjega napada (gašenje, preiskava) 

- pravilni vstop v objekt 

- gibanje po objektu  

- postopki preiskave prostora 

- spoznavanje različnih ročnikov in delo z različnimi ročniki 

- spoznavanje z opremo v GVC 16-25 (obnavljanje) 

17.4.2014 ob 19:00 uri 

(četrtek) 

Mekina Blaž Vaje bolničarjev 

(praktično delo – 

scenariji) 

- oskrba in iznos ponesrečenca iz osebnega vozila 

26.4.2014 ob 15:00 uri 

(sobota) 

ReCO Testiranje pozivnikov Potrditev prejema poziva sporoči pomočniku poveljnika za radijske 

zveze 

 

Vodja vaje ima nalogo, da v sodelovanju s poveljnikom pripravi vse potrebne rekvizite in uredi poligon, kjer se bo vaja izvajala. Pri izvedbi vaj si pomagajte z 

OPR. V primeru, da ima vaja dve točki vodja določi še dodatnega inštruktorja, kateri mu pomaga pri izvedbi vaj. Po zaključku dela na delovnih točkah sledi 

zaključna vaja.  
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Datum in čas vaje Vodja vaje Tema Učni program 

MAJ 

 

 

3.5.2014 ob 17:00 uri 

(sobota) 

 

Gorkič Aleš 

 

Redne mesečne vaje 

Požari v naravi, delo z 

GVGP-1 (dve delovni 

točki) 

- taktika gašenja glede na vrsto požara 

- taktika gašenja glede na opremo 

- delo z opremo v GVGP-1 

- podaljševanje VT cevovodov z D cevmi 

- postavljanje linij za dobavo vode iz GVC 16-25 

- izdelava požarnih presek 

8.5.2014 ob 19:00 uri 

(četrtek) 

Zgonc Tomaž Vaje bolničarjev 

(predavanje) 

- zastrupitve, nagla obolenja, poškodbe glave  

- položaji poškodovancev in TRIAŽA 

22.5.2014 ob 19:00 uri 

(četrtek) 

Trebec Sergej Vaje bolničarjev 

(praktično delo – 

scenariji) 

- reševanje in oskrba ponesrečenca zasutega v jarku 

31.5.2014 ob 15:00 uri 

(sobota) 

ReCO Testiranje pozivnikov Potrditev prejema poziva sporoči pomočniku poveljnika za radijske 

zveze 

31.5.2014 ob 17:00 uri 

(sobota) 

Ileršič Matjaž Vaje voznikov Vaje po planu vodje vaje na temo dela z GVC 16-25 

31.5.2014 ob 19:00 uri Poveljnik PGD Sestanek operative Aktualna problematika, plani, analize, … itd. 

 

Vodja vaje ima nalogo, da v sodelovanju s poveljnikom pripravi vse potrebne rekvizite in uredi poligon, kjer se bo vaja izvajala. Pri izvedbi vaj si pomagajte z 

OPR. V primeru, da ima vaja dve točki vodja določi še dodatnega inštruktorja, kateri mu pomaga pri izvedbi vaj. Po zaključku dela na delovnih točkah sledi 

zaključna vaja.  
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Datum in čas vaje Vodja vaje  Tema Učni program 

JUNIJ 

5.6.2014 ob 19:00 uri 

(četrtek) 

Zgonc Tomaž Vaje bolničarjev 

(praktično delo – 

scenariji) 

- posredovanje in triaža ob primeru več poškodovancev (poškodovanci z 

manj poškodbami)  

 

 

7.6.2014 ob 17:00 uri 

(sobota) 

 

Vadnu Vid 

 

 

Redne mesečne vaje  

Delo z lestvijo, zunanji 

napadi po lestvi 

(dve delovni točki) 

- transport in pravilno postavljanje trodelne lestve, 

- transport in pravilno postavljanje raztegljive lestve, 

- transport in pravilno postavljanje stikalne lestve 

- pravilna uporaba lestev 

- postavljanje klasičnega napada po lestvi 

- izvedba notranjega napada preko lestve 

19.6.2014 ob 19:00 uri 

(četrtek) 

Kočevar Žiga Vaje bolničarjev 

(praktično delo – 

scenariji) 

- posredovanje in triaža ob primeru več poškodovancev (poškodovanci z 

več poškodbami)  

28.6.2014 ob 15:00 uri 

(sobota) 

ReCO Testiranje pozivnikov Potrditev prejema poziva sporoči pomočniku poveljnika za radijske 

zveze 

 

Vodja vaje ima nalogo, da v sodelovanju s poveljnikom pripravi vse potrebne rekvizite in uredi poligon, kjer se bo vaja izvajala. Pri izvedbi vaj si pomagajte z 

OPR. V primeru, da ima vaja dve točki vodja določi še dodatnega inštruktorja, kateri mu pomaga pri izvedbi vaj. Po zaključku dela na delovnih točkah sledi 

zaključna vaja.  



Prostovoljno gasilsko društvo RAKEK 

Gasilska ulica 1 

1381 Rakek 

 

 

Matična št.: 5246334, Davčna št.: 30165296, TRR: SI56 0202-6001-6167-045 pri NLB d.d. 
Predsednik: Rok Leskovec 031-361-899, Poveljnik: Klemen Purkart 040-888-939 

www.pgd-rakek.si, info@pgd-rakek.si 

Datum in čas vaje Vodja vaje Tema Učni program 

JULIJ 

3.7.2014 ob 19:00 uri 

(četrtek) 

Lukan Nejc Vaje bolničarjev 

(praktično delo – 

scenariji) 

- oskrba in iznos ponesrečenca iz osebnega vozila 

 

 

5.7.2014 ob 17:00 uri 

(sobota) 

 

Drole Klemen 

 

Redne mesečne vaje 

Zavarovanje, zapora 

cestišča in radijske zveze  

(dve delovni točki) 

- zavarovanje in zapora cestišča na avtocesti glede na vozni pas 

- zavarovanje in zapora cestišča na regionalni oziroma lokalni cesti 

- zavarovanje lokacije ob požaru, nevarni snovi, … itd. 

- spoznavanje z ročnimi in mobilnimi radijskimi postajami 

- pravilno komuniciranje in izvajanje protokola pogovora preko RP 

17.7.2014 ob 19:00 uri 

(četrtek) 

Doles Sašo Vaje bolničarjev 

(praktično delo – 

scenariji) 

- oskrba in reševanje poškodovanca zaradi padca v globino 

26.7.2014 ob 15:00 uri 

(sobota) 

ReCO Testiranje pozivnikov Potrditev prejema poziva sporoči pomočniku poveljnika za radijske 

zveze 

31.7.2014 ob 19:00 uri 

(četrtek) 

Zgonc Tomaž Vaje bolničarjev 

(predavanje) 

- poškodbe zaradi mraza, poškodbe zaradi vročine 

31.7.2014 ob 19:00 uri Poveljnik PGD Sestanek operative Aktualna problematika, plani, analize, … itd. 

Vodja vaje ima nalogo, da v sodelovanju s poveljnikom pripravi vse potrebne rekvizite in uredi poligon, kjer se bo vaja izvajala. Pri izvedbi vaj si pomagajte z 

OPR. V primeru, da ima vaja dve točki vodja določi še dodatnega inštruktorja, kateri mu pomaga pri izvedbi vaj. Po zaključku dela na delovnih točkah sledi 

zaključna vaja.  
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Datum in čas vaje Vodja vaje Tema Učni program 

AVGUST 

 

2.8.2014 ob 17:00 uri 

(sobota) 

 

Šivec Franc 

 

Redne mesečne vaje 

Poplave in delo z MB 8/8 

(dve delovni točki) 

- spoznavanje in delo z MB 8/8 

- spoznavanje in delo z potopnimi črpalkami 

- pravilno postavljanje nasipov 

- dobava vode (podzemni, nadzemni, zbiralci, sesanje,…) 

14.8.2014 ob 19:00 uri 

(četrtek) 

Godeša Martin Vaje bolničarjev 

(praktično delo – 

scenariji) 

- oskrba in iznos ponesrečenca iz osebnega vozila 

28.8.2014 ob 19:00 uri 

(četrtek) 

Vadnu Martin Vaje bolničarjev 

(praktično delo – 

scenariji) 

- posredovanje in triaža ob primeru več poškodovancev (poškodovanci z 

več poškodbami) 

30.8.2014 ob 15:00 uri 

(sobota) 

ReCO Testiranje pozivnikov Potrditev prejema poziva sporoči pomočniku poveljnika za radijske 

zveze 

30.8.2014 ob 17:00 uri 

(sobota) 

Vrenko Metod Vaje voznikov Vaje po planu vodje vaje na temo dela z GVC 16-25 

 

Vodja vaje ima nalogo, da v sodelovanju s poveljnikom pripravi vse potrebne rekvizite in uredi poligon, kjer se bo vaja izvajala. Pri izvedbi vaj si pomagajte z 

OPR. V primeru, da ima vaja dve točki vodja določi še dodatnega inštruktorja, kateri mu pomaga pri izvedbi vaj. Po zaključku dela na delovnih točkah sledi 

zaključna vaja.  
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Datum in čas vaje Vodja vaje Tema Učni program 

SEPTEMBER 

 

6.9.2014 ob 17:00 uri 

(sobota) 

Zwölf Dušan Redne mesečne vaje 

Gašenje (dve delovni 

točki) 

- gašenje vnetljivih tekočin (voda, pena, prah) 

- gašenje vnetljivih plinov (voda, prah, zapiranje) 

- gašenje s peno 

11.9.2014 ob 19:00 uri 

(četrtek) 

Zidar Marjan Vaje bolničarjev 

(praktično delo – 

scenariji) 

- oskrba in reševanje ponesrečenca, ki se je poškodoval pri delu v gozdu 

25.9.2014 ob 19:00 uri 

(četrtek) 

Modic Martina Vaje bolničarjev 

(praktično delo – 

scenariji) 

- iznos in oskrba poškodovanca, kateri je ob požaru utrpel opekline 

27.9.2014 ob 15:00 uri 

(sobota) 

ReCO Testiranje pozivnikov Potrditev prejema poziva sporoči pomočniku poveljnika za radijske 

zveze 

27.9.2014 ob 19:00 uri Poveljnik PGD Sestanek operative Aktualna problematika, plani, analize, … itd. 

 

Vodja vaje ima nalogo, da v sodelovanju s poveljnikom pripravi vse potrebne rekvizite in uredi poligon, kjer se bo vaja izvajala. Pri izvedbi vaj si pomagajte z 

OPR. V primeru, da ima vaja dve točki vodja določi še dodatnega inštruktorja, kateri mu pomaga pri izvedbi vaj. Po zaključku dela na delovnih točkah sledi 

zaključna vaja.  
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atum in čas vaje Vodja vaje Tema Učni program 

OKTOBER 

4.10.2014 ura naknadno 

(sobota) 

 

Vadnu Marjan 

 

Redne mesečne vaje 

Varno delo z motorno 

žago 

- delo na poligonu pod nadzorom učitelja praktičnega pouka na SGLŠ 

- poudarek na drevesih podrtih v neurjih 

9.10.2014 ob 19:00 uri 

(četrtek) 

Štefančič Tilen Vaje bolničarjev 

(praktično delo – 

scenariji) 

- oskrba večjega števila poškodovanih, množična nesreča 

23.10.2014 ob 19:00 uri 

(četrtek) 

Banfi Domen Vaje bolničarjev 

(praktično delo – 

scenariji) 

- oskrba poškodovancev, razne poškodbe 

25.10.2014 ob 15:00 uri 

(sobota) 

ReCO Testiranje pozivnikov Potrditev prejema poziva sporoči pomočniku poveljnika za radijske 

zveze 

 

Vodja vaje ima nalogo, da v sodelovanju s poveljnikom pripravi vse potrebne rekvizite in uredi poligon, kjer se bo vaja izvajala. Pri izvedbi vaj si pomagajte z 

OPR. V primeru, da ima vaja dve točki vodja določi še dodatnega inštruktorja, kateri mu pomaga pri izvedbi vaj. Po zaključku dela na delovnih točkah sledi 

zaključna vaja.  
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Datum in čas vaje Vodja vaje Tema Učni program 

NOVEMBER 

 

1.11.2014 ob 17:00 uri 

(sobota) 

 

Vrenko Metod 

 

Redne mesečne vaje 

Delovne nesreče in delo z 

vitli (dve delovni točki) 

- reševanje zasutih iz jarkov 

- oskrba poškodb nastalih zaradi zasutja 

- delo z vitli na GVGP-1 in GVC 16-25 

- delo s tirfor (vlek) 

6.11.2014 ob 19:00 uri 

(četrtek) 

Kralj Aleš Vaje bolničarjev 

(praktično delo – 

scenariji) 

- oskrba poškodovancev, razne poškodbe 

20.11.2014 ob 19:00 uri 

(četrtek) 

Zgonc Tomaž Vaje bolničarjev 

(predavanje) 

- oprema, material, pripomočki v prvi pomoči in njihova uporaba 

 

29.11.2014 ob 15:00 uri 

(četrtek) 

ReCO Testiranje pozivnikov Potrditev prejema poziva sporoči pomočniku poveljnika za radijske 

zveze 

29.11.2014 ob 17:00 uri 

(sobota) 

Kralj Aleš Vaje voznikov Vaje po planu vodje vaje na temo dela z GVC 16-25 

29.11.2014 ob 19:00 uri Poveljnik PGD Sestanek operative Aktualna problematika, plani, analize, … itd. 

 

Vodja vaje ima nalogo, da v sodelovanju s poveljnikom pripravi vse potrebne rekvizite in uredi poligon, kjer se bo vaja izvajala. Pri izvedbi vaj si pomagajte z 

OPR. V primeru, da ima vaja dve točki vodja določi še dodatnega inštruktorja, kateri mu pomaga pri izvedbi vaj. Po zaključku dela na delovnih točkah sledi 

zaključna vaja.  
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Datum in čas vaje Vodja vaje Tema Učni program 

DECEMBER 

4.12.2014 ob 19:00 uri 

(četrtek) 

Zgonc Tomaž Vaje bolničarjev 

(predavanje) 

- TPO (dojenček, mladostnik, odrasla oseba, utopljenec,…) 

- defibrilator 

 

6.12.2014 ob 17:00 uri 

(sobota) 

 

Leskovec Rok 

 

Redne mesečne vaje 

Osvetljevanje in delo z 

elektro agregatom 

- predstavitev opreme za razsvetljevanje 

- predstavitev ostalih električnih porabnikov v nadgradnji GVC 16-25 

- delo z elektro agregatom 

- postavljanje razsvetljave 

13.12.2014 ob 19:00 uri 

(sobota)  

Leskovec Rok Elektrika v gasilstvu Predavanje v dvorani gasilskega doma 

18.12.2014 ob 19:00 uri 

(četrtek) 

Ileršič Matjaž Vaje bolničarjev 

(praktično delo – 

scenariji) 

- TPO 

27.12.2014 ob 15:00 uri 

(sobota) 

ReCO Testiranje pozivnikov Potrditev prejema poziva sporoči pomočniku poveljnika za radijske 

zveze 

 
 

Vodja vaje ima nalogo, da v sodelovanju s poveljnikom pripravi vse potrebne rekvizite in uredi poligon, kjer se bo vaja izvajala. Pri izvedbi vaj si pomagajte z 

OPR. V primeru, da ima vaja dve točki vodja določi še dodatnega inštruktorja, kateri mu pomaga pri izvedbi vaj. Po zaključku dela na delovnih točkah sledi 

zaključna vaja.  
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Dodatno planirane vaje: 

1. Delo z novo opremo. 

2. Vaje voznikov: snežne razmere 

3. Za leto 2014 so planirane tudi 3 nenapovedane vaje, katere pripravi poveljstvo PGD Rakek. Nenapovedane vaje bodo porazdeljene približno na vsake 

4 mesece, zajemale bodo teme predelane na predhodnih mesečnih vajah.  

4. Vaje evakuacije na OŠ Rakek in Unec, vaja na vrtcu Rakek. 

5. Sektorske vaje, vaje GZ, regijske vaje. 

6. Vaje z drugimi PGD. 

 

 

 


