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Svoje poročilo vam tako kot vseh pet let mojega poveljevanja našemu društvu  
predstavljam po namenu operativnega dela in sicer: 
 
 
1. INTERVENCIJE  

Našo prvo akcijo in izvoz v preteklem letu 
smo imeli takoj po rednem občnem zboru, 
v nedeljo 29.01.2012. Ob 11:12 uri smo 
bili preko pozivnikov aktivirani ob požaru 
na kmetijsko stanovanjskem objektu v 
Zalogu pri Cerkljah. Nemudoma sem 
aktiviral celotno prvo operativno skupino 
tudi preko ASK. Izvoz je bil na ReCO 
javljen ob 11:15 uri. Večjega operativnega 
dela v sami intervenciji nismo opravljali, 
tudi same vode, za katero smo bili 
zaprošeni, k sreči domači gasilci niso več 
potrebovali. V akciji je sodelovalo 15 
operativcev s tremi vozili – 01, 02 in 03.  
Drugič so nam pozivniki povzdignili 
adrenalin dne 1.2.2012 ob 14:45 uri z 
obvestilom, da gori v gozdu za 
bencinsko iz Vodic priti Mostam . Tudi 
tokrat sem aktiviral celotno prvo 
operativno skupino tudi preko ASK. Ker 
sva na poziv kot prva prišla v gasilski 
dom le dva operativca, sem se glede na 
situacijo odločil za izvoz z vozilom 01. V 
akciji je sodelovalo 18 operativcev s 
tremi vozili – 01, 02 in 04. Na samem 
požarišču smo bili z osmimi operativci, 
ostali operativci pa so bili glede na potek 
intervencije v pripravljenosti v gasilskem 
domu.  

Dne 16.7.2012 smo ob 17:15 preko pozivnikov 
prejeli obvestilo o prometni nesreči na Državni 
cesti Moste – Brnik (pri Žanu). Po hitrem izvozu 
(dveh minut) smo na kraju trčenja treh vozil 
zavarovali kraj nesreče, nudili pomoč reševalcem 
in policistom, urejali promet in očistili cestišče. V 
intervenciji smo z voziloma 01 in 03 sodelovali z 12 
operativci, poleg nas so pri intervenciji sodelovali 
tudi člani PGD Kamnik.  
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Dne 6.8.2012 smo na poziv predsednika društva 
ob 19:03 izvozili z vozilom 01 proti Tunjicam, kjer je 
zgorelo motorno kolo – skuter. Kar je še ostalo od 
motornega kolesa smo pogasili. Voznik in 
sopotnica, ki sta imela motorno kolo v lasti šele 
nekaj minut, nista bila poškodovana. V intervenciji 
smo sodelovali s 4 operativci.  
 
 

Dne 27.8.2012 ob 17:51 so nam zopet dvignili adrenalin pozivniki, ki so sporočili, da v 
Mostah 40 J (Zeleni gozdiček) gori v kuhinji v tretjem nadstropju. Pripravljeni na izvoz smo 
s strani osrednje gasilske enote v naši zvezi prejeli obvestilo, da je požar lastnica že sama 
lokalizirala, da imajo požar pod kontrolo in naj ostanemo v pripravljenosti. V pripravljenosti 
nas je bilo 15 gasilcev.   
 
 

Dne 7.9.2011 smo bili ob 11.50 preko ReCO Ljubljana 
obveščeni, da je na glavni cesti Moste – Lahovče prišlo do 
trka med motornim kolesom in traktorjem s prikolico. Na kraju 
intervencije smo dodatno protinaletno in protipožarno 
zavarovali kraj nezgode in potegnili poškodovani motor izpod 
prikolice. Na kraju nesreče so bili tudi člani PGD Kamnik in 
PGD Moste. V intervenciji smo sodelovali z voziloma 01 in 03 
ter s tremi operativci. Vozilo 01 je bilo po izvozu odpoklicano. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Dne 25.9.2012 smo ob 20:17 preko pozivnikov 
prejeli obvestilo o požaru zapuščenega objekta 
Agroemona. Po hitrem izvozu z voziloma 01 in 02 in 
11 gasilci (pet jih je bilo še v gasilskem domu) smo 
na kraju požara le opazovali požar, ki ni bil večjih 
razsežnosti in so požar gasili le gasilci PGD Moste, 
ki so prvi prispeli na kraj. Poleg nas in članov PGD 
Moste so sodelovali tudi člani PGD Križ, PGD 
Mengeš, PGD Loka pri Mengšu in PGD Topole – 
vozil in tehnike veliko.  
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Dne 27.10.2012 smo zaradi slabe vremenske 
napovedi in obilico padavin prvi ogled vodostaja 
opravili s štirimi gasilci že ob 15:00 uri ter ob 16:00 
uri že zaprli Šolsko pot, kajti potok Pšata je ob 
sotočju s Knežjim potokom prestopil svojo utečeno 
strugo. O zapori smo obvestili ReCO in Občinski 
štab Civilne zaščite. V nadaljevanju smo vsako uro 
kontrolirali vodostaje in potihem prosili tiste »tam 
zgoraj« k milosti. Očitno nismo bili dovolj uspešni, 
kajti ob 23:10 uri je Pšata prestopila bregove na 
Podborštu. Preko ASK sem aktiviral prvo operativno 
skupino, obvestil o zapori lokalne ceste ReCO, 
Policijsko postajo Kamnik in osrednjo gasilsko 
enoto. Na poziv se je odzvalo 22 operativcev. 
Komaj smo se dodobra zbrali, že sem prejel 
telefonski klic iz ReCO, da na Bregu pri Komendi 21 
voda ogroža objekt. Skupina štirih gasilcev se je 
odpravila na kraj »ogroženega« objekta in se po 
pregledu objekta in bližnje okolice ter ugotovitvi, da 
zadeva ni kritična in da sam lastnik »ogroženega« 
objekta od zadnjih poplav 17.09.2007 še ni prav 
ničesar postoril za zavarovanje svoje lastnine, vrnila 
na izhodiščno točko – v gasilski dom. Okoli 1:00 ure 
so vodostaji počasi začeli upadati in tako je bila 
cesta Gmajnica – Podboršt pri Komendi ob 1:45 uri 
zopet odprta za ves promet. Počasi smo se vsi 
mokri in prezebli odpravili na počitek, a nismo niti 
še zatisnili očesa, ko nas je ob 2:47 uri vznemiril 
pozivnik z naslednjo vsebino: »BREG PRI 
KOMENDI 21 VODA OGROŽA STANOVANJSKO 
HIŠO«. Kljub še ne zatisnjenemu očesu se nas je 
pet gasilcev ponovno odpravilo na lokacijo 
»ogroženega« objekta. Tudi naša druga ugotovitev 
ni bila nič drugačna od predhodne; voda na vrtu 
lastnika je bila nižja za 20 cm od nivoja vode izven 

ograje, od objekta do vode na vrtu je bilo še vsaj 1,5 m površine, odtočni žlebovi objekta 
so speljani direktno na vrt in ne v morebitno meteorno kanalizacijo ali ponikovalnico in še 
dodatno povečujejo količino vode, lastnik je iz območja možnega poplavljanja umaknil le 
osebno vozilo in dva do tri stroje, za zaščito vdora vode v objekt pa ni postoril ničesar. 
Predlagali smo mu postavitev vsaj začasne pregrade (na koncu smo jo tudi sami postavili) 
za preprečitev dotoka vode v kletne prostore. Kaj drugega v dani situaciji niti ni bilo možno 
postoriti. Tudi vremenska prognoza bi lahko rekli, je bila ugodna: na Krvavcu je že snežilo, 
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potok Pšata je že upadla, ... Vrnili smo se na svoje domove v upanju, da se bomo končno 
lahko odpravili na počitek. A ta počitek niti ni bil počitek, kajti ob 4:12 uri me je prebudil 
telefonski klic iz ReCO in dežurni mi je povedal, da je objekt na Bregu že pod vodo. Dejal 
se mu, naj sproži pozivnike, ki so ob 4:13 uri javljali »BREG 21 PRI OCEPEK – VODA V 
OBJEKTU«. Na pozivnike sva se odzvala samo dva, zato sem preko ASK aktiviral celotno 
prvo operativno skupino. S petimi gasilci smo se z vozilom 01 odpravili na poplavljeno 
območje, po desetih minutah sta se nam z vozilom 03 pridružila še dva gasilca. V tem 
kratkem času je voda toliko narasla, da je klet poplavilo do višine 1,5 metra. Takoj smo 
pričeli s prečrpavanjem, ki je trajalo vse do 16:00 ure. V tem času smo si operativci izvedli 
tudi zamenjave, tako da je v celotnem času intervencije in prečrpavanja sodelovalo 12 
gasilcev in 2 gasilki. Za hitrejše odtekanje smo tudi s pomočjo stroja naredili dva prekopa 
zemljišča, prekopali smo lokalno cesto, naredili manjšo brežino ob dotoku vode na travnik 
za ogroženem objektom, prečrpali na tisoče litrov vode, .... Kaj pa so medtem postorili 
domači ???   

 
Dne 1.11.2012 smo nekateri zopet preživeli 
popoldan na mokrem terenu oziroma v naši »bazi«. 
Gasilsko aktivni dan se je nekaterim pričel že ob 
9:00 uri s pregledom vodostaja, kajti vreme nam ni 
bilo naklonjeno. Prvi ogled ni bil nič vzpodbuden in 
nam ni omogočal mirnega popoldneva in obiska 
pokopališč. Ob drugem ogledu vodotokov ob 12:00 
uri smo že zasledili poplavljanje Šolske poti, tokrat je 
bilo vode na cestišču celo več kot med zadnjim 
vikendom. Aktiviral sem prvo operativno skupino in 
obvestil ReCO o zaprtju Šolske poti. Po ogledu 

ostalih kritičnih točk na našem območju, smo se odločili, da ne bomo samo mirno čakali na 
morebitni klic v gasilskem domu in smo se odpravili na polnjenje protipoplavnih vreč in 
njihov dovoz v naše garaže. Do pol četrte ure smo dostavili v garažo 80 teh vreč. Ker so 
se medtem potoki toliko unesli, da ni bilo pričakovati poplavljanja, Šolsko pot smo medtem 
odprli ob pol treh, smo zaključili z intervencijo. Na poziv so se odzvale 4 gasilke in 15 
gasilcev.  

Glede na neugodne vremenske napovedi smo že od 
nedeljskega popoldneva 4.11.2012 vsakih nekaj ur 
opazovali vodostaje potokov na našem območju. V 
ponedeljek, 5.11.2012, smo bili ob 10.45  obveščeni 
o povišanju potoka Pšata v Zalogu pri Cerkljah. Med 
ogledom sem ugotovil, da se potok Pšata že razliva 
preko mostu in da je višina razliva vsaj 20 cm. V 
širši okolici se je potok Pšata že močno razlival po 
kmetijskih zemljiščih. Po izkušnjah je bilo pričakovati 
povišanje vodostaja in izliv Pšate v naši občini čez 
pol ure. Takoj sem preko ASK samoaktiviral  prvo 

operativno skupino, ki je ob 11.00 uri  z vozilom 04 izvozila na opazovanje na Podboršt pri 
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Komendi.  Z vozilom 03 pa smo se odpravili na 
ogled in opazovanje ostalih kritičnih točk na našem 
območju. 
Ob 12.20 je potok Pšata na Podborštu prestopil 
strugo in začel poplavljati cesto Gmajnica - 
Podboršt. Pšata je prestopila strugo ob sotočju s 
potokom Knežji potok na Šolski poti  in na Klancu pri 
jezu (brunarici SAK). Nemudoma smo zaprli lokalno 
cesto Gmajnica - Podboršt in Šolsko pot ter obvestili 
ReCO. 
Ob 12.45 je bilo v križišču na Gmajnici na vozišču 
že 1/2 metra vode. Bližnji stanovanjski objekti niso 
bili ogroženi, ker so se pravočasno zaščitili z 
vgrajenimi zaporami. Pred morebitnim vdrtjem vode 
v objekt smo s protipoplavnimi vrečami opremili 
objekt Gmajnica 3. 
Ob 13:30 je voda kljub postavljeni oviri vdrla v 
stanovanjski objekt Podboršt pri Komendi 1, kjer jo 
je bilo cca 10 cm. S črpanjem smo preprečili večjo 
količino in pripomogli k manjši škodi. 
Ob 15:24 je vodotok Pšate toliko upadel, da smo 

lahko cesto Gmajnica - Podboršt ponovno odprli za 
promet. Ob istem času smo odprli tudi Šolsko pot, 
ker je tudi na tem mestu vodotok toliko upadel, da 
ni več poplavljalo. Vseskozi smo kontrolirali tudi 
ostale kritične točke in čistili ozko-pretočne točke, 
predvsem na mostovih . 
Čeprav se je vodotok Pšate znižal, je začel 
naraščati vodotok potoka Reka. V Nasovčah  je 
prestopil strugo že okoli 13:00 ure in se razlival po 
levem travniku gledano dolj vodno, do naselja Breg 
pri Komendi, kjer je po cesti zopet tekel nazaj v 
strugo. Potok Reka se je razlival tudi po kmetijskih 
površinah med Bregom mimo Potoka do Komende, 
vendar ni ogrožal objektov ali cest.  
Polovico operativne skupine smo razpustili, z ostalo 
skupino pa smo se odpravili polniti protipoplavne 
vreče, kajti pričakovati je bilo še poplavljanje 
potoka Reka na Bregu in ob morebitnih večjih 
padavinah ponovno izlitje Pšate. Vse skozi smo 
opazovali vodostaj potoka Reka in njegovo izlivanje 
med Nasovčami in Bregom. Ker je še vedno 
naraščal, smo zaradi morebitnega poplavljanja na 
Breg odpeljali prikolico s protipoplavnimi vrečami, 
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da bi jih lahko uporabili, če bi se potok Reka pričel izlivati tudi po desnem bregu in ogrožati 
stanovanjske objekte. 
Kontrola in opazovanje sta trajala vse do 22.30 ure, ko je potok Reka le začel upadati in ni 
bilo več bojazni za poplavljanje. V celotni intervenciji je sodelovalo 7 gasilk in 16 gasilcev, 
nekateri mogoče eno uro drugi do deset ur.  
 
V torek 4.12.2012 smo ob 10:52 uri preko pozivnikov prejeli obvestilo “Odpiranje vrat, 
Podboršt pri Komendi 2, onemogla oseba”. Poklical sem na ReCO in povprašal, če je 
Policija že obveščena ter se odpravil v gasilski dom. Trije gasilci smo se z vozilom 03 
odpravili na kraj intervencije. Storili smo, kar smo lahko storili z najmanjšo povzročeno 
škodo (prevrtali cilinder vhodnih vrat). O objektu smo z ekipo NMP in Policijo žal našli že 
mrtvo osebo.    
 
Na intervencijah v preteklem letu smo z 32 gasilkami in gasilci , ki so se udeležili 
intervencij, opravili 426 operativnih ur.   

 
H V A L A 

 
vsem sodelujočim, ki tudi s svojim prostovoljnim delom in požrtvovalnostjo rešujemo 
lastnino drugih, ne glede na vremenske razmere, čas, utrujenost.  ... .   
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INTERVENCIJE PGD KOMENDA 

 
Vir: VULKAN, intervencije, datum: 16.01.2013 
 
  

 
Vir: SPIN, poročila, datum: 16.01.2013  
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2. VAROVANJA IN POŽARNA STRAŽA  
 
V preteklem letu smo  pri varovanju 18 prireditev in opravljanju požarne straže opravili 
1.127,5 ur, na katerih delih in opravilih je sodelovalo 44 gasilk in gasilcev. Ta varovanja 
oziroma opravljanje požarne straže so bila:  
   

VAROVANJE   Datum ur oseb  
Skoki na Gori 12.02.2012 48,0 12 
Šopek za mami 24.03.2012 44,0  8 
Spomladanski sejem 31.03.2012 69,0  12 
Spomladanski sejem  01.04.2012 121,0 22 
Spomladanski sejem  02.04.2012 142,0 20 
10 let odbojkarske lige 21.04.2012 16,0  5 
Prvomajki kres na Klancu 30.04.2012 36,0  8 
Tekaški polmaraton 05.05.2012 48,0  16 
Kolesarska dirka Velika Nagrada Komende 19.05.2012 21,0 6 
Kolesarska dirka ALPE 01.07.2012 9,0  15 
Dnevi narodnih noš v Kamniku 09.09.2012 55,0  22 
Jesenski sejem 05.10.2012 69,0  11 
Jesenski sejem  06.10.2012 151,0 27 
Jesenski sejem  07.10.2012 147,0 25 
Otvoritev Koželjeve doma čije 19.10.2012 12,0 4 
Gašperjev miklavž 01.12.2012 52,0  8 
Miklavževanje 05.12.2012 60,0 20 
Polno čnica 24.12.2012 27,5 11 
    

Skupaj 1.127,5 44 
 
 
Če bi bili društvo za vse te opravljene ure izstavljalo račune po veljavnem Ceniku Gasilske 
zveze Slovenije, bi si pridobili preko 16.800,00 € prihodkov. So pa na območju našega 
požarnega okoliša tudi prireditve, ki bi zakonsko zahtevali požarno varovanje, a tega 
organizatorji ne zagotavljajo, kako delujejo pa inšpekcijske službe, pa je tudi znano. 
Verjetno bo tako vse dokler se na kakšni prireditvi ne bo zgodila kakšna nesreča, potem 
pa ne bo škoda sredstev za požarno varovanje prireditve.   
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3. DRUGO  
 

O samih tekmovanjih in rezultatih na teh tekmovanjih bodo poročali posamezni vodje.  
Omenim naj le, da se je naše društvo tudi v lanskem letu udeležilo Tekmovanja voznikov z 
gasilskimi vozili v Preddvoru z dvema ekipama.  
 
V oktobru – mesecu požarne varnosti smo pregledali celotno hidrantno omrežje na našem 
požarnem območju. Pri pregledu je sodelovalo 15 gasilk in gasilcev, nekateri med njimi so 
kakšen model hidranta celo prvič videli, prav tako kakšno njegovo lokacijo. Čeprav imamo 
hidrantno omrežje kar primerno, moramo tudi zanj skrbeti kot dober gospodar. O 
nepravilnostih na hidrantnem omrežju oziroma o neizpravnostih smo obvestili vzdrževalca 
javnega vodovodnega sistema in upamo, da so jih ustrezno sanirali. Odpiranje in zapiranje 
hidranta je videti povsem enostavna operacija, a ob nepravilni uporabi kaj hitro pride lahko 
do njegove okvare, zato ponovno poudarjam, da je potrebno hidrant pravilno odpirati in 
zapirati (hidrant se odpira do konca, ne samo toliko, da voda pricurlja). Tudi pri zapiranju 
bodimo pazljivi, da nam ta dragocena naravna dobrina nebi po nepotrebnem iztekala v 
naravo.  
  
Da smo gasilci primerni oziroma naj bi bili tudi usposobljeni tudi za čiščenja 
kanalizacijskega omrežja vedo pri marsikateri hiši, saj ob težavah z zamašenimi cevmi 
pokličejo najprej nas, gasilce, in mi kot gasilci prostovoljci, vedno pripravljeni na kakršno 
koli delo, se hitro odzovemo, čeprav bi nam »sodniki« lahko za takšno delo pripisali 
najmanj 10 kazenskih točk pod rubriko »opravljanje dela drugega«. V preteklem letu smo 
to dokazali z petimi evidentiranimi izvozi, v katerih je sodelovali 6 gasilcev in bolj ali manj 
uspešno očistilo zamašeno kanalizacijo. 
 
Gasilci imamo svoja vozila namenjena in pripravljena tudi za prevoz vode. Čeprav je ena 
od osnovnih nalog in obveznosti delovanja gasilstva, opredeljenih v 9. členu našega 
Statuta, tudi zagotavljanje prevoza vode ob naravnih in drugih nesrečah, s svojimi vozili 
opravimo tudi prevoze vode v druge namene. V preteklem letu smo evidentirano opravili 
22 izvozov z namenom polnjenja hišnih bazenov ali drugih rezervoarjev. Teh izvozov je 
bilo zopet več kot v preteklem letu, a moram tudi na tem mestu, kjer nas je zbranih kar 
nekaj gasilcev in ostalih občanov, opozoriti, da prevozi vode iz javnega hidrantnega 
omrežja v privatne namene, brez predhodnega soglasja upravljavca vodovodnega omrežja 
zakonsko niso dovoljeni. Mi smo pri prevozih vode za polnjenje hišnih bazenov in 
rezervoarjev imeli ustrezno dovoljenje Občine Komenda. Naj bo to obvezna praksa tudi v 
bodoče.    
 
Tudi s svojo obleko, pa naj bo to delovna obleka ali pa svečana obleka, mi gasilci 
izkazujemo svojo pripadnost.  Pa si mi gasilci in gasilke dejansko radi odenemo svečano ? 
V preteklem letu smo se v njih udeležili maše v čast Svetemu Florjanu v Mostah, maše v 
čast Mihaelu v Mengšu, parad v Kamniku, Zalogu in v Cerkljah.   
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V njih smo k zadnjemu počitku pospremili tudi štiri naše člane. Žal moram poudariti, da z 
udeležbo nas gasilcev v svečanih oblekah ob zadnjih slovesih od svojih sotovarišev tudi v 
preteklem letu nisem še povsem zadovoljen, čeprav se nam je številčno stanje ob teh 
dogodkih nekoliko popravilo. Na teh štirih pogrebih, dveh mašah in treh paradah nas je 
sodelovalo le 19 gasilk in gasilcev, svečanih oblek v društvu pa ima 35 gasilk in gasilcev. 
Žal moram omeniti, da sva se ene slovesnosti udeležila le dva gasilca v svečani obleki, kar 
pa osebno mislim, ni zadovoljivo.  V svečanih oblekah smo skupaj preživeli 180 ur. 
 
Upam in želim si, da bi trend udeležbe na gasilskih svečanostih in tudi na pogrebih, v 
letošnjem letu tudi naraščal.  
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4. IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE  
 
Na tečaje, ki jih organizira Gasilska zveza Slovenije nam je v preteklem letu uspelo uvrstiti  

• štiri gasilce na tečaj za uporabnika dihalnega aparata,  
• tri  gasilce na tečaj za usposabljanje gasilcev za gašenje notranjih požarov – modul 

A,   
• dva  gasilca na usposabljanje gasilcev za delo z motorno žago  
• tri  gasilce na tečaj za vodje intervencij. Vsi so tečaje uspešno zaključili.  
• štiri gasilce na seminar Elektrika za gasilce in fotovoltaika  
• dva  gasilca na seminar Požarna straža – priporočila in izvajanje. 

  
V juliju in avgustu smo predstavili gasilstvo mladim obiskovalcem Društva za mladinsko 
dejavnost Mravljišče. 
 
V oktobru – mesecu požarne varnosti, smo izvedli Dan odprih vrat, kjer smo 
zainteresiranim občanom pokazali naše prostore, opremo, jim praktično prikazali kaj se 
dogaja ob požaru olja in nepravilnem gašenju ter prikazali izvoz na intervencijo. Z obiskom 
občanov sem osebno zadovoljen, udeležba je bila nad osebnim pričakovanjem. Na prikazu 
je sodelovalo 7 gasilk in 10 gasilcev.  
 
Prav tako nas je šest gasilcev v oktobru obiskalo predstavitev gasilskih vozil GV Pušnik in 
opreme firme MI STAR v Črnučah. Videli smo zanimive rešitve in upamo, da bomo lahko 
katero od rešitev ali kakšno opremo kaj kmalu imeli tudi v našem društvu.   
 
Da na izobraževanje operativnih gasilcev nismo čisto pozabili, čeprav nekateri to mislijo, 
pa dokazujejo izvedene društvene vaje, z vedenjem le peščice ljudi. 35 gasilk in gasilcev 
se je odzvalo na pozive, eni na vse, eni samo na posamezno vajo, pri naslednjih 
tematikah: 

• vozila in oprema s poudarkom na seznanjanju opreme in lokacije te opreme v 
posameznih vozilih,  

• gašenje požara in reševanje oseb iz poslovnega prostora, 
• prikaz notranjih napadov  

Tudi na dveh občinskih vajah v organizaciji PGD Moste smo sodelovali, na eni z 16 gasilci 
na drugi pa z 23 gasilci.  
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5. OPREMA IN PRIZIDEK GARAŽ  
 
Opremljenost društva je v skladu s tipizacijo društva zadovoljiva, Kakšno posamezno 
opremo, ki je potrošnega značaja (tu mislim predvsem na cevi) sproti nadomeščamo. Prav 
tako morebiti v akcijah ali na vajah poškodovano opremo. Z osnovno in obvezno opremo 
za gasilsko društvo II. kategorije imamo, moramo si priznati, dovolj in ustrezne, le 
intervencijske obleke bo potrebno v bližnji prihodnosti nadomestiti oziroma dokupiti, kajti 
nekaterim od njih počasi poteka rok uporabe, tako zaradi njihove starosti kot zaradi 
iztrošenosti oziroma neustreznosti. Nove obleke so narejene iz vedno bolj sodobnih in 
varnih materialov, so bolj udobne in uporabne, so tudi lepše, a so tudi velik strošek. Samo 
za informacijo - za eno popolno osnovno opremo operativnega gasilca od čevljev do 
čelade moramo odšteti okoli 1.500,00 € in glede na obvezno minimalno število operativnih 
gasilcev za gasilsko društvo II. kategorije, ki znaša 12 operativcev, bi za zamenjavo 
oziroma posodobitev osebne zaščitne opreme potrebovali vsaj 18.000,00 €. A v našem 
društvu je operativcev vsaj trikrat toliko kot je minimalna zahteva in temu številu bi bili 
stroški še toliko večji.   
   
Za nakup specialne opreme za intervencije, za katere nismo usposobljeni in jih zakonsko  
tudi ne smemo  opravljati (tehnično reševanje ob prometnih nesrečah, nesreče z nevarnimi 
snovmi, ...), pa je moje osebno mnenje, da je ni ekonomsko upravičeno nabavljati, saj 
vsaka takšna oprema ni poceni. Osnovna znanja za opravljanje tudi takšnih del že imamo 
in jih bomo še nadgrajevali, a oprema je predraga investicija.   
  
 
PRIZIDEK 
Največ opravljenih ur dela v domu smo gasilci tudi v preteklem letu namenili našemu 
prizidku garaž. 43 gasilcev je delu v našem prizidku doma namenilo  2.028 evidentiranih 
ur. Nekateri smo bili tako rekoč dan in noč v gasilskem domu, nekateri pa so delu namenili 
samo po kakšno urico. Ob delu v družbi kakšno rečemo in se pogovorimo, tudi na gasilsko 
tematiko, in dan oziroma večer nam kar hitro mine.  
 
Ne bi podrobno našteval kaj vse smo v preteklem letu postorili na samem objektu, kajti 
menim, da ste vsi, ki vas to zanima, tudi opazili napredek v enem letu. Največ vidnega 
dela je v izdelavi fasade na celotnem objektu in izdelavi podstrešja. Veliko sredstev za 
izdelavo fasade nam je namenila Občina Komenda, zato se ji tudi jaz zahvaljujem . Želja 
za letošnje leto je ureditev okolice – asfaltiranje dvorišča in dokončna izdelava stopnic na 
podstreho s keramiko. Upam in želim si, verjetno ne samo jaz, da bi to uredili v letošnjem 
letu in tako v popolnosti pričakali prihodnje leto, ko praznujemo visok jubilej -  120 letnico 
delovanja našega društva.  
 
Svoje upanje in željo gradim na razumevanju in podpiranju naših članov, občanov in 
podjetnikov, na katere se obračamo in potrkamo na njihove domove tako z raznosom 
koledarja kot s prošnjami za donacijo za »ZIDAKE« ali ob prošnji za kakršno koli drugo 
pomoč. To so ljudje, ki se zavedajo, koga lahko kadar koli pokličejo na pomoč in da se 
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bodo le ti odzvali, to smo mi gasilci , na znani številki 112.  V preteklem letu smo pridobili 
6.677,00 € kot donatorska sredstva za »ZIDAKE«. Pravico do postavitve ploščice z 
napisom diamantni dobrotnik  za prispevek za fasado si je pridobila Občina Komenda, 
pridobili smo še 9 zlatih zidakov in 3 srebrne zidake. Če bi vse donatorje našteval, bi bil 
predolg, so pa vsi dosedanji donatorji objavljeni na naši internetni strani www.pgd-
komenda.si. HVALA  vsem. 
  
Samo še nekaj številk v vezi prizidka: 

• Do konca preteklega leta smo v naš prizidek vložili 256,983,53 €,   
• Samo v preteklem letu smo poleg vračila dolgoročnega kredita v višini 14.664,82 € 

namenili samo za prizidek še 49.891,92 €.  Poleg prispevka Občine Komenda še 
9.891,92 € lastnih sredstev. Le kje smo jih dobili ? Očitno dobro gospodarimo, da 
nam vse to uspeva. 

 
Naj se še enkrat zahvalim  vsem, ki ste nam kakor koli pripomogli, da smo preteklo leto 
tako uspešno zaključili.  
 
Tukaj se moram, pa naj mi kdo zameri sorodstvene veze ali pa ne, naj nas kdo prijavi na 
kakšen državni organ ali komiijo, kar je zadnje čase zelo popularno, še posebej zahvaliti 
družbi SUMA PROJEKT d.o.o. , ki nam je tudi v preteklem letu precej pomagalo, pa ne 
direktno s finančnimi sredstvi, temveč s svojim brezplačnim delom in materialom ter pri 
pomoči pri prevozih z njihovimi vozili. Tudi nekaj materiala smo lahko kupili in ga seveda 
tudi plačali preko omenjene družbe, ki pri dobaviteljih dobi še mnogo ugodnejše cene in 
rabate kot jih dobimo mi sami.   
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6. OPRAVLJENO DELO  
 
Naj vam podam tudi podatke, ki so povzeti iz programa VULKAN o naših opravljenih delih, 
čeprav vem, da vsi podatki niso vpisani in evidentirani: 
 

Vrsta dela ur gasilcev oziroma gasilk 
intervencije 426  32 
dežurstva 0  0 
požarna straža 1.127  44 
vaje (samo društvene vaje) 198  35 
tekmovanja 2.265  108 
usposabljanje/izobraževanje 344  14 
pregled/servisiranje opreme 48  10 
urejanje okolice 0  0 
delo v domu 1.215  55 
pregledi hidrantnega omrežja 45  15 
prevozi vode 35  6 
drugo 381 50 
organizacija tekmovanj 78  5 
seja/sestanek 211  71 
sojenje na tekmovanju 63  4 
Skupaj 6.436 
Vir: Vulkan, člani, delo, datum: 16.01.2013  
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Naj se na koncu svojega obširnega poročila posebej zahvalim našim desetinam članic A 
in B  ter ekipi pionirk in mladincev , ki so nas v lanskem letu zastopali na Državnem 
gasilskem tekmovanju in članice A  na Pokalnih tekmovanjih Gasilske zveze Slovenije. O 
rezultatih in uspehih bo verjetno kaj besed v nadaljevanju v poročilih vodje članic oziroma 
vodje mladine.   
 
VELIKA HVALA  tudi vsem tovarišicam gasilkam in sotovarišem gasilcem, ki so mi v tem 
mandatnem obdobju zaupali in mi pomagali pri mojem delu kot poveljniku društva in kot 
iniciatorju in glavni gonilni sili leta 2008 pri nakupu vozila 03 (GVM - Renault Trafic), leta 
2009 in 2010 pri nakupu  vozila 01 (16/25 – MAN TGM 13.290 4x4) ter od jeseni 2009 
dalje za Gradnjo prizidka garaž k obstoječemu gasilskemu domu.    
 
Sestavni del poročila je tudi obsežno Statistično poročilo našega društva za obdobje od 
01.01.2012 do 31.12.2012, ki ga nudi program VULKAN, in si ga lahko vsak ki je 
zainteresiran, lahko ogleda po končanem Občnem zboru ali na naši spletni strani 
www.pgd-komenda.si . 
 
 
Vsi podatki v mojem poročilu temeljijo na dokazljivih podatkih in odražajo dejansko stanje 
na vseh segmentih poročila. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 


