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SKLEP O IZVEDBI VAJE 

Na podlagi smernic za izobraževanje in usposabljanje sil za zaščito, reševanje in pomoč, 
letnega programa usposabljanja sektorja Rakek, je poveljstvo sektorja skupaj s PGD Ivanje 
selo sprejelo 

sklep o pripravi in izvedbi napovedane vaje »POŽAR V NARAVI 2014«. 

I. 

Z namenom, da se preizkusi in izpopolni organiziranost in pripravljenost operativne enote 
PGD Ivanje selo, PGD Unec in PGD Rakek ob požaru v naravi, ob katerem obstaja možnost, 
da se požar razširi na bližnji gozd, se na območju naselja Ivanje selo izvede napovedana 
praktična sektorska vaja z imenom »POŽAR V NARAVI 2014«. 

II. 

Vajo organizira PGD Ivanje selo. 

III. 

Vaja se izvede na podlagi predpostavke, da je zaradi iskrenja zavor vlaka prišlo do več 
požarov ob železniški progi Rakek – Logatec. Ker je ob progi veliko suhega materiala, se 
požar hitro širi ob progi in v notranjost gozdov. 

Podrobnejšo opredelitev predpostavke za izvajanje vaje pripravi vodstvo vaje. 

IV. 

Glavni cilji vaje so: 

 preveriti stanje organiziranosti in usposobljenosti operativcev za posredovanje ob 
primeru požara v naravi; 

 preveriti stanje organiziranosti, usposobljenosti in opremljenosti operativne enote 
PGD Ivanje selo, Unec in Rakek; 

 preveriti   operativno   uporabnost   sistema   zvez   ZARE   ter   sistema   obveščanja   
in alarmiranja; 

 preveriti načrte za zaščito, reševanje in pomoč v primeru požara; 

 preveriti  usposobljenost,  reagiranje in ukrepanje operativcev v primeru več 
nepredvidenih situacij ob intervenciji. 

Med vajo je treba posvetiti posebno pozornost preverjanju: 
 delovanja ekip na nedostopnem območju; 
 pravilna postavitev vozil za mogoč hiter umik; 
 pravilne in hitre odločitve vodij; 
 obveščanja in aktiviranja gasilskih enot; 
 učinkovitosti vodenja; 
 hitrega in strokovnega ukrepanja. 
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V. 

Vajo, ki je napovedana, se izvede dne, 26.5.2014 okoli 18.00 ob železniški progi 
Rakek – Logatec. 

VI. 

V vaji sodeluje: 
 Prostovoljno gasilsko društvo Ivanje selo, 
 Prostovoljno gasilsko društvo Unec, 
 Prostovoljno gasilsko društvo Rakek. 

VII. 

Vajo se izvede s sprejeto predpostavko pod točko III. ter po znanih postopkih za 
zaščito, reševanje in pomoč ob požaru na ne stanovanjskem objektu. 

VIII. 

Vajo vodi poveljnik PGD Ivanje selo ali katera druga oseba, ki jo določi sektorski 
poveljnik. 
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METODOLOŠKO NAVODILO ZA IZVAJANJE VAJE »POŽAR V NARAVI 2014« 

I. Splošne določbe 

1. člen 

S tem metodološkim navodilom za izvedbo vaje »POŽAR V NARAVI 2014« se urejajo 
organiziranje, vodenje in izvajanje zaščitnih in reševalnih aktivnosti, varnostni ukrepi, 
imitiranje ter druga vprašanja, ki so pomembna za izvedbo vaje. 

2. člen 

Aktivnosti za zaščito, reševanje in pomoč v vaji organizira in vodi v skladu s svojimi 
pristojnostmi vodja intervencije. 
Strokovno-operativne naloge v zvezi s pripravami na vajo izvaja operativna skupina za 
pripravo načrta, ki jo določi sektorski poveljnik, za strokovno-operativno vodenje vaje skrbi 
vodja intervencije. 

3. člen 

Aktivnosti na vaji se morajo izvajati v skladu z zakonom ter načeli stroke. 

II. Začetek vaje 

4. člen 

Vaja se izvede kot enodnevna, napovedana in poučna vaja. Izvede se dne, 26.5.2014 
okoli 18. ure. Praktične aktivnosti na prizorišču vaje se začnejo eno uro pred začetkom vaje 
in trajajo približno 2 ure. Aktiviranje operativne enote PGD Ivanje selo, PGD Unec in PGD 
Rakek se izvede v dejanskem času in v skladu z načrti. 

5. člen 

Vaja se  izvede  v  skladu  s  predpostavko,  ki je  opredeljena v  načrtu  za  izvedbo  vaje 
»POŽAR V NARAVI 2014«. 

III. Izvajanje vaje 

6. člen 

Enota sodeluje v vaji v obstoječi organizacijsko-kadrovski sestavi in s pripadajočo zaščitno in 
reševalno opremo ter sredstvi. 

7. člen 

V vaji se vsi zaščitni ukrepi ter naloge za zaščito, reševanje in pomoč izvajajo po načrtih 
zaščite in reševanja v skladu s predpostavko. 
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8. člen 

Izvajalci  morajo pri  izvajanju  zaščitnih ukrepov ter nalog zaščite, reševanja in 
pomoči uporabljati predpisana osebna zaščitna sredstva. 

 

IV. Vodenje vaje 

9. člen 

Vodja vaje je Žan Hrestak, vodja intervencije pa je poveljnik PGD Ivanje selo ali oseba, 
določena s strani sektorskega poveljnika. Praktične aktivnosti na vaji vodijo pristojni vodje 
skupin. 

Vodja vaje: 
 vodi vajo; 
 odredi morebitno prekinitev ali omejitev ter prenehanje aktivnosti v vaji; 
 sprejema korektivne ukrepe pri izvajanju zaščitnih in reševalnih aktivnosti, 

zlasti če obstaja nevarnost, da bi zaradi nepravilnega vodenja nastala večja 
materialna škoda ali bi bila ogrožena varnost izvajalcev in prebivalcev; 

 vodi zaščitne in reševalne aktivnosti; 
 organizira pomoč v silah in sredstvih za zaščito, reševanje in pomoč; 
 vodi zaključno analizo vaje. 

Vodja intervencije: 

 vodi reševalno intervencijo v skladu z načrtom, pri čemer mu pomagajo vodje enot; 

 predlaga vključevanje potrebnih sil in sredstev za zaščito, reševanje in pomoč ter 
skrbi za njihovo usklajeno delovanje; 

 odreja morebiten umik ljudi, živali in imetja z ogroženega območja; 

 določa ukrepe za varnost. 

V. Zagotavljanje varnosti 

10. člen 

Organi vodenja so neposredno odgovorni za izvajanje ukrepov varnosti. 

11. člen 

Zavarovanje območja vaje, urejanje prometa in druge ukrepe varnosti organizirajo in 
izvajajo sodelujoči operativci. 
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VI. Uporaba oznak 

12. člen  

Izvajalci morajo v vaji nositi predpisane uniforme z običajnimi oznakami. 

 

VII. Imitiranje 

13. člen 

V vaji so predvidenih imitatorji. Za to poskrbi vodja vaje. 

 

VIII. Obveščanje 

14. člen 

Obveščanje o požaru se izvaja preko telefonskega klica v Regijski center za obveščanje 
Postojna. Z njihovo pomočjo se obvešča in alarmira v skladu z načrti. Upravo Republike 
Slovenije za zaščito in reševanje se na podlagi sedmega odstavka 9. člena Uredbe o 
organizaciji in delovanju sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja zaprosi za uporabo 
avtomobilskih siren. Z dovoljenjem se seznani Regijski center za obveščanje v Postojni. 

BESEDILO NA POZIVNIKU: VAJA – VEČ POŽAROV OB PROGI RAKEK – LOGATEC, KM 618 - 616 

IX. Končne določbe 

15. člen 

Ob zaključku vaje ostanejo udeleženci na področju izvajanja vaje. Na tem mestu bosta 
vodja vaje in vodja intervencije podala tudi zaključno poročilo. 

16.  člen 

S pripravljenim načrtom se seznani poveljnike sodelujočih društev (PGD Ivanje selo, 
PGD Unec, PGD Rakek), ki prejme tudi en izvod in ReCO Postojna. 
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TEMELJNA PREDPOSTAVKA ZA IZVAJANJE VAJE 

Predpostavka: 
 

V ReCO Postojna je bilo javljeno več požarov v naravi. Prvi je na KM 618, nato pa 
jih sledi še nekaj ob progi proti Logatcu, vse do meje sektorja Rakek. Zaradi pomanjkljivih 
podatkov o velikosti požara se alarmira samo PGD Ivanje selo. 

Ob prihodu na kraj intervencije, vodja intervencije ugotovi, da je že zajelo veliko 
količino gorljivega materiala in da sami tega ne bomo zmogli pogasiti, zato se nemudoma 
aktivira še PGD Unec in PGD Rakek. Postavi se poveljniško mesto. Med samim gašenjem 
se poškoduje en gasilec, katerega je treba oskrbeti in predati ˝NMP Cerknica˝. 
 

PREGLED AKTIVNOSTI UDELEŽENCEV VAJE 

 
Aktivnosti enot  niso znana v naprej, saj tudi ni znano kaj in koliko gori. Vse naloge bodo 
razdeljene na kraju samem. Na ta način se bodo enote seznanile z realno situacijo ob 
primeru požara. 
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ČASOVNA PREGLEDNICA ZA IZVEDBO VAJE 
 

Čas Aktivnost Udeleženci izvajalci akcije 

17:00 zbor vodstva vaje člani vodstva 
18:00 klic določene osebe v ReCO Postojna, da gori na več 

lokacijah ob progi Rakek - Logatec 
Žan Hrestak 

18:01 proženje pozivnikov (PGD Ivanje selo) dežurni v ReCO 
18:06 izvoz PGD Ivanje selo, vodja intervencije zahteva v 

ReCO Postojna za delovne kanale 
Vodja intervencije 

18:10 Prihod na lokacijo PGD Ivanje selo PGD Ivanje selo 

18:11 Vodja intervencije javi, da sami tega ne morejo 
pogasiti. Prosi za aktiviranje PGD Unec in PGD 
Rakek  

Vodja intervencije 

18:12 Aktiviranje PGD Unec in PGD Rakek ReCO Postojna 

18:20 Izvoz PGD Unec in PGD Rakek PGD Unec, PGD Rakek 

18:25 Prihod PGD Unec in Rakek na poveljniško mesto PGD Unec, PGD Rakek 

18:30 Gašenje požarov na ostalih lokacijah PGD Ivanje selo, PGD Unec, PGD 
Rakek 

18:50 Pogašen zadnji požar, pospravljanje opreme PGD Ivanje selo, PGD Unec, PGD 
Rakek 

19:00 Analiza vaje PGD Ivanje selo, PGD Unec, PGD 
Rakek 

 

 
 

 



PGD Ivanje selo  Vaja »POŽAR V NARAVI 2014« 

 10 

NAČRT ZVEZ 

Vaja se odvija na terenu, zato se za potrebe vodenja uporabijo radijske zveze. V vaji se 
organizirajo radijske zveze za potrebe: 

• vodje vaje, 
• vodje intervencije, 
• vodje enot. 

Delovni kanal določi dežurni v ReCO Postojna. Za sektor Rakek se v večini uporablja 43 
kanal.  

 

IMITACIJA 

Imitacija ni predvidena. 

LOKACIJA VAJE 

 
Slika 1: Lokacije požarov 
 

 

Lokacija 1. požara 


