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Komenda, 29. januar 2011 
 
 

PORO�ILO POVELJNIKA ZA REDNI OB�NI ZBOR PGD KOMENDA 
 
 
Svoje poro�ilo vam predstavljam po namenu operativnega dela in sicer: 
 
 
1. INTERVENCIJE  
 
Naša prva akcija in intervencijski izvoz v preteklem letu smo opravili 10. februarja 2010 ob 
17:51 uri z nalogo po pomo�i neznani ženski pri spravilu njenega vozila, ki je nekoliko 
zapustilo traso državne ceste Vodice – Moste in nemo�no obstalo sredi polja v globokem 
snegu približno 15 metrov od roba cestnega telesa. S sotovarišem sva opravila samo 
ogled in tako reko� »vožnjo mimo«, brez pomo�i, kajti voznice dale� naokoli vozila ni bilo 
ve� in vozilo je bilo zaklenjeno. Tako se je prva intervencijska vožnja kon�ala le s 
kondicijsko vožnjo. 
 
Dne 24. februarja 2010 ob 07:50 pa smo resni�no imeli intervencijo. Na podlagi sporo�ila 
preko pozivnikov z naslednjo vsebino: »KADI SE IZ KLETI KRIŽ 3« smo se na prvi poziv 
zbrali 4 gasilci in se odpravili v akcijo. Na kraju dogodka, ki smo ga komaj našli, zaradi 
nepopolne informacije, smo ugotovili, da je klet novogradnje zakajena zaradi požara na 
elektro razdelilni omarici v kleti, ki se je do prihoda gasilcev (nas in iz PGD Moste) že 
samougasnil. Vzrok in povzro�itelja, vsaj posrednega, naj bi našla Policijska postaja 
Kamnik. Po 50 minutah smo se vrnili v naš Gasilski dom. Gasilskih sredstev nismo 
uporabili.      
 
Naslednji izvoz na intervencijo smo opravili sredi no�i iz nedelje na ponedeljek, dne 8. 
marca 2010 ob 00:13 uri. Tokrat smo prejeli sporo�ilo preko pozivnikov s slede�o vsebino: 
»POŽAR PRI KONJENIŠKEM KLUBU V KOMENDI-PRI ŠTALAH«. Na prvi poziv smo po 
dveh minutah izvozili s 7 gasilci in ob tem je ena gasilka ostala na radio zvezah. Kasneje 
se nam je pridružil se en gasilec. Tudi tokrat k sre�i ni prišlo do ve�jega požara, le nekdo 
si je verjetno zaželel dodatna sredstva s prodajo bakra iz elektro vodnikov in zato z 
zažiganjem odstranjeval zaš�itno plastiko. Na kraju požara tega korenjaka ni bilo zaslediti 
in je po vsej verjetnosti ostal anonimen, vsaj tako kaže praksa s strani Policijske postaje 
Kamnik. Razen �e bi se slu�ajno na kakšnem bolj obiskanem mestu sam hvalil o svojem 
podvigu in bi kateri od osveš�enih ob�anov bil to pripravljen tudi posredovati ustreznim 
službam.      
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V nedeljo, 16. maja 2010, naslednjega dne po prevzemu novega vozila GVC 16/25 je bil 
ob 12:14 uri poveljnik Ob�inskega štaba Civilne zaš�ite po telefonu iz Regijskega centra 
za obveš�anje (Center 112) obveš�en o prelomljenem drevesu, ki visi na cesto in ogroža 
mimoido�e v naselju Nasov�e. V skladu z Navodilom o obveš�anju organov in organizacij, 
ki vodijo in izvajajo zaš�ito, reševanje in pomo� v ob�ini Komenda, številka 01504-10/99-
004 z dne 17.4.2008 smo prvi� izvozili z vozilom MAN in šestimi gasilci ter se po ogledu 
terena odlo�ili za aktiviranje strokovno usposobljenega zunanjega izvajalca z ustrezno 
mehanizacijo – traktorjem z vitlom. V �asu podiranja drevesa ob državni cesti Mengeš – 
Kranj so to cesto zaradi varnosti za�asno zaprli pripadniki Policijske postaje Gri�, ki so 
prav tako interventno prispeli na kraj dogodka. V akciji smo nudili pomo� pri podiranju 
drevesa.   
 
V petek dne 23. julija.2010 smo ob 23:40 uri na pozivnike sprejeli sporo�ilo »Obrtna cona 
Potok gorijo palete«. Prva operativna skupina je bila aktivirana tudi preko sistema ASK. 
Izvoz iz Gasilskega doma smo opravili ob 23:46 in bili na kraju dogodka ob 23:49 uri. Sam 
za�etni požar, ki je nastal zaradi samovžiga v laneno olje namo�ene krpe in se je prenesel 
na bližnjo paleto, so pogasili z gasilnimi aparati sosednje. Z akcijo, �e smemo temu tako 
re�i, se nas je spopadlo 10 gasilcev in 4 gasilke.   
 
V nedeljo dne 8. avgusta 2010 je v ve�ernih urah obmo�je ob�ine za katero je zadolženo 
naše društvo, zajelo mo�no deževje. Tega smo že kar navajeni. Ob 21.03 uri sem preko 
sistema ASK aktiviral prvo operativno skupino, saj sem prejel klic v sili, da meteorna voda 
ogroža objekt na Glavarjevi cesti 86, da kanalizacija zaradi izpada elektrike ogroža 
poslovne prostore lokala na Glavarjevi cesti 94. Ob samem odhodu v akcijo, pa smo bili s 
strani Centra za obveš�anje poklicani, da je meteorna voda zalila kletne prostore objekta 
na Bregu pri Komendi 15 A. Za reševanje objekta na Glavarjevi cesti 86 sem aktiviral 
vzdrževalca ob�inskih cest, ki je opravil prekop zemljiš�a in omogo�il odtok vode iz ceste 
in bližnjih zemljiš� v potok Reka. Za reševanje Poslovnega prostora objekta na Glavarjevi 
cesti 94 smo uporabili pre�rpavanje kanalizacije iz njihovega �rpališ�a vse dokler okoli 
22:30 ure ni bila odpravljena okvara na elektro omrežju. Dve skupini sta �rpali vodo iz 
kletnih prostorov objekta na Bregu pri Komendi 15 A. Med samo akcijo smo bili zaprošeni 
tudi za pomo� pre�rpavanja meteorne vode iz poslovnega objekta na Klancu 38, a se je ob 
prihodu naše skupine izkazalo, da je lastnik objekta uspel z lasnimi silami in sredstvi (in 
tudi z božjo pomo�jo, ker je prenehalo deževati) rešiti objekt pred ve�jo materialno škodo. 
V intervenciji je sodelovalo 10 gasilcev in 4 gasilke. 
 
V soboto, 18. septembra 2010, natanko tri leta po velikih poplavah, smo bili zopet pri�a 
veliki koli�ini padavin tudi na obmo�ju celotne ob�ine. Sama intervencija je potekala 
nekako takole:  
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• Na podlagi poziva ob�ana in samoaktiviranja smo prvi izvoz s 6 gasilci opravili ob 
16:56 na Glavarjevo cesta 100, kjer smo zaradi napake izvajalcev bližnjega 
stanovanjsko poslovnega objekta pre�rpavali kanalizacijo iz celotnega omrežja 
Gmajnica. Uporabljeni sta bili potopna �rpalka in Muljna �rpalka. Delo smo izvajali 
do 21:00 ure. Regijski center za obveš�anje (Center 112) se na naše klice o 
intervenciji in javljanju izvozu ni javil, verjetno zaradi zasedenosti, kajti vode je bilo 
ve� kot preve� na celotnem obmo�ju.  

• Vmes smo z dvema gasilcema vseskozi opravljali ob�asni obhod in kontrolo 
vodostajev potokov in prepustnost mostov na teh potokih 

• Ob 21:05 potok Pšata prestopi strugo na Podborštu pri objektu Podboršt pri 
Komendi 1 in zalil lokalno cesto Gmajnica – Podboršt pri Komendi 

• Izvoz 6 gasilcev na ogled in ob 21:08 aktiviranje celotne operativne skupine preko 
sistema ASK 

• Zaradi neprevoznosti smo ob 21:10 zaprli lokalno cesto Gmajnica – Podboršt pri 
Komendi z dvema gasilskima voziloma  

• Ob 21:12 sem obvestil Regijski center za obveš�anje, Policijsko postajo Kamnik, 
Poveljnika Ob�inskega štaba CZ in župana o zaprtju ceste 

• Ob 21:13 prihod ostalih gasilcev in gasilk na teren, vseh gasilcev nas je bilo 25, 
• Pregledali smo ostale vodotoke in ustrezno ozna�ili zaporo ceste s trakovi in z 

gasilci 
• Ob 21:30 smo zaradi prestopa potoka Pšate zaprli Šolsko pot Komenda – Moste 
• Ob 21:32 smo prestavili zaporo lokalne ceste Gmajnica – Podboršt na lokacijo 

Zaj�eva cesta 8 zaradi poplave križiš�a lokalnih cest Komenda – Gmajnica in 
Gmajnica-Podboršt pri Komendi  

• Ob 22:50 smo pri�eli s �rpanjem vode iz dvoriš�a poslovnega objekta Podboršt pri 
Komendi 5 A, ki je ogrožala zalitje delavnice. Uporabljena je bila potopna �rpalka. 

• Ob 23:00 je bil sklican sestanek vseh poveljnikov z županom 
• Ob 23:15 objekt Podboršt pri Komendi 1 zalije talna voda, �rpanje ni smiselno in 

objekt se bo v dogovoru z lastnikom reševal po upadu vodostaja 
• Ob 23:30 �rpanje vode izpred objekta Zaj�eva cesta 5, ker je grozila poplavitev 

poslovnega objekta. Uporabljena Muljna �rpalka 
• Ob 23:30 zaprtje Šolske poti Komenda – Gora zaradi prestopa struge potoka Knež 
• Ob 0:37 prožen PAGGER za ponovno �rpanje vode na Glavarjevi cesti 100 
• Ob 0:43 ogled objekta Glavarjeva cesta 100 in ocena kako in kdaj pomagati 

lastniku objekta 
• Ob 0:45 dostava dodatnih vre� k objektu Gmajnica 1  
• Ob 3:00 ponovno pre�rpavanje kanalizacije pri objektu Glavarjeva cesta 100 z 

uporabo �rpalke Rossenbauer  
• Okoli 4:00 se vodostaja potokov Pšata in reke Reka zelo po�asi zmanjšujeta 
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• Ob 4:30 voda v križiš�u na Gmajnici (odcep za Podboršt) odteka s cestiš�a  
• Ob 5:00 uri vodostaji upadajo 
• Ob 5:40 odprtje lokalne ceste Gmajnica – Podboršt pri Komendi, ker je voda 

odtekla iz cestiš�a 
• Ob 5:45 konec pre�rpavanja pri objektu Podboršt pri Komendi 5 A 
• Ob 6:05 konec pre�rpavanja pri objektu Zaj�eva cesta 5 
• Ob 7:40 konec ponovnega pre�rpavanja pri objektu Glavarjeva cesta 100    
• Ob 8:00 z 8 gasilci �iš�enje poplavljenih cestiš�, ostali gasilci in gasilke so odšli na 

po�itek 
• Ob 9:57 zaklju�ek intervencije 
• Vseskozi telefonski kontakt z �lani PGD Zgornji Brnik (gor-vodno na vodotokih) 

zaradi višine vodostajev in PGD Topole (dol-vodno na vodotokih).   
Zbir:  

• Akcija trajala od sobote od 16:56 do nedelje do 9:57  
• Sodelovalo skupaj 25 gasilcev z vsemi štirimi gasilskimi vozili  
• �rpanje vode pri 4 objektih (en objekt 2 x), pri enem objektu nebi bilo u�inka  
• Zaprtje enega odseka lokalne ceste in dveh odsekov Šolske poti  

 
Poleg samih intervencij lahko v ta sklop prištejemo še vsaj 10 operativnih ur, ki smo jih 
opravili preko celega leta ob opazovanju in kontroliranju vodostajev na našem požarnem 
obmo�ju ob napovedih mo�nejših padavin.  
 
Koliko ur smo opravili na intervencijah in koliko oseb je sodelovalo pri teh akcijah, se 
verjetno sprašujete. Naj vam prihranim ra�unanje; opravljenih je bilo 289,2 operativnih ur v 
katerih je sodelovalo 74 gasilcev in gasilk – nekateri v vseh akcijah, nekateri v posameznih 
akcijah. Še enkrat HVALA vsem sodelujo�im v intervencijah.  
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INTERVENCIJE PGD KOMENDA 
 

 
Vir: VULKAN, intervencije, datum: 23.01.2011  
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Vir: SPIN, poro�ila, datum: 23.01.2011  
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2. VAROVANJA  
 
V preteklem letu smo  pri varovanju prireditev in opravljanju požarne straže opravili 1.486 
ur, na katerih delih in opravilih je sodelovalo 302 gasilk in gasilcev. Ta varovanja oziroma 
opravljanje požarne straže so bila:  
 
VAROVANJE   Datum ur oseb 
LIDL 15.01.2010 36,0 4 
LIDL 20.01.2010 36,0 4 
PRIREDITEV ŠOPEK ZA MAMI 06.03.2010 46,0 8 
POMLADANSKI KMETIJSKI SEJEM 26.03.2010 - 28.03.2010 430,0 68 
VELIKONO�NA PROCESIJA 03.04.2010 9,0 9 
PRVOMAJSKI KRESOVI 01.05.2010 40,0 10 
KOLESARSKA DIRKA 22.05.2010 120,0 22 
TELOVSKA PROCESIJA 03.06.2010 7,0 7 
VESELICA MAŽORETNI KLUB 05.06.2010 20,0 4 
RAZSTAVA KMETIJSKE MEHANIZACIJE 27.06.2010 30,0 6 
KOLESARSKI MARATON ALPE 04.07.2010 12,0 15 
VAROVANJE OB POGREBU 17.08.2010 7,2 6 
SVETOVNO PRVENSTVO V GORSKIH TEKIH 05.09.2010 48,0 8 
DNEVI NARODNIH NOŠ 12.09.2010 38,0 19 
JESENSKI KMETIJSKI SEJEM 01.10.2010 - 03.10.2010 420,0 61 
SHOD SLS 08.10.2010 20,0 4 
PRIREDITEV OKTOBERFEST 15.10.2010 - 16.10.2010 64,0 8 
OTVORITEV KRANJSKE POTI 12.11.2010 8,0 8 
PRIREDITEV GAŠPERJEV MIKLAVŽ 04.12.2010 45,0 6 
MIKLAVŽEVANJE PO OB�INI 05.12.2010 32,0 16 
POLNO�NICA 24.12.2010 18,0 9 
    

Skupaj 1.486,2 302 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

Tel: 01/8341193 
ID za DDV: 43693920    

Mati�na številka: 5239605 
Poslovni ra�un: SI56  0700 0000 1188 049 

E-mail: info@pgd-komenda.si 
PORO�ILO POVELJNIKA 2011                                                               Internet: www.pgd-komenda.si 

 
  

Stran 8/11 
 

                                                                                                                                                                  

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMENDA 
GLAVARJEVA CESTA 65, 1218 KOMENDA 
 

 

  
 

NA POMO� 

3. DRUGO  
 

O samih tekmovanjih in rezultatih na teh tekmovanjih bodo poro�ali 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 in z obema voziloma GVC.  
 
Ob�inska gasilka vaja v mesecu požarne varnosti je bila izvedena 15.oktobra. Organizator 
vaje je bilo PGD Križ. Namišljen požar se je zgodil na zapuš�enem objektu Agroemone. 
Na vaji smo sodelovali z 12 gasilci in 3 gasilkami. 
 
Tudi hidrantno omrežje na našem požarnem obmo�ju smo v mesecu oktobru pregledali in 
nekaj manjših okvar prijavili vzdrževalcu javnega hidrantnega omrežja, ki je le te odstranil.   
 
Da smo gasilci primerni oziroma naj bi bili tudi usposobljeni tudi za �iš�enja kanalizacij 
vedo pri marsikateri hiši, saj ob težavah z zamašenimi cevmi pokli�ejo kar nas, gasilce in 
mi kot gasilci prostovoljci, vedno pripravljeni na kakršno koli delo, se hitro odzovemo. V 
preteklem letu smo to dokazali z štirimi izvozi v katerih je sodelovalo 9 gasilcev in bolj ali 
manj uspešno o�istilo zamašeno kanalizacijo. 
 
Gasilci imamo svoja vozila namenjena in pripravljena tudi za prevoz vode. �eprav je ena 
od osnovnih nalog in obveznosti delovanja  gasilstva, opredeljenih v 8. �lenu našega 
Statuta, tudi zagotavljanje prevoza vode ob naravnih in drugih nesre�ah, s svojimi vozili 
opravimo tudi prevoze vode v druge namene. V preteklem letu smo opravili 6 izvozov z 
namenom polnjenja hišnih bazenov ali drugih rezervoarjev. Teh izvozov je bilo sicer ve� 
kot pol manj kot v pred preteklem letu, moram tudi na tem mestu kjer nas je zbranih kar 
nekaj gasilcev in ostalih ob�anov, opozoriti, da prevozi vode iz javnega hidrantnega 
omrežja v privatne namene brez predhodnega soglasja upravljavca vodovodnega omrežja 
zakonsko niso dovoljeni. Tega opozorila pa ne vzemite kot nekakšno prepoved, temve� le 
kot opozorilo, da se nam lahko zgodi kakšna neprijetnost ob morebitni kontroli 
inšpekcijskih služb in takrat žal ne bomo imeli izgovora o nevednosti.  
 
Z ust nekaterih žensk smo že ve�krat slišali, da ni lepšega kot videti gasilca v sve�ani 
obleki. Ali to dejansko drži, ali je le fraza in še kaj, pa nimam namena raziskovati. Mi 
gasilci in gasilke se dejansko radi sve�ano odenemo, saj s tem tudi izkazujemo pripadnost 
druš�ini, ki ji pripadamo. V preteklem letu smo se v njih udeležili maše v �ast Svetemu 
Florijanu v Mostah, parad na Križu, v Motniku in Srednji vasi pri Kamniku. Najve�ja 
udeležba pa je bila na dveh paradah v doma�em kraju, ob slavnostnem prevzemu našega 
vozila GVC 16/25 in otvoritvi novih hlevov Konjeniškega kluba. V njih smo k zadnjemu 
po�itku pospremili tudi dva naša �lana in �lana PGD Moste. Vsega skupaj je v sve�anih 
oblekah preživelo 199 gasilk in gasilcev 457,5 ur.  
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4. IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE  
 
Na podro�ju izobraževanja in usposabljanja smo v preteklem letu pridobili tri nove nižje 
gasilske �asnike, ki so uspešno kon�ali te�aj za vodjo enote. Pet gasilk pa je v jesensko 
zimskem obdobju obiskovalo nadaljevalni te�aj za gasilca, ki pa se še poteka in se še ni 
zaklju�il. Šest gasilcev je uspešno opravilo te�aj za strojnika, osem gasilcev in dve gasilki 
pa so uspešno opravili te�aj za uporabnike radijskih postaj. Ena gasilka in en gasilec sta 
uspešno opravila te�aj za sodnika gasilskih in gasilsko-športnih disciplin. Žal pa nam ni 
uspelo prijaviti niti enega kandidata na te�aje, ki jih organizira Gasilska zveza Slovenije, 
kajti ti te�aji so praviloma že zasedeni v 15 minutah po odprtju programa za prijavo. Mi 
prostovoljni gasilci pa brez vez in poznanstev na GZS žal ne vemo �asa sprostitve 
programa. Na problematiko prijav na te�aje v organizaciji GZS smo že ve�krat opozorili na 
sestankih Regije Ljubljana III, a dlje kot do obljub, da bodo problem prenesli na GZS se žal 
še nismo uspeli prebiti.   
 
V za�etku novembra smo v našem domu gostili u�ence izbirnega dopolnilnega pouka 
Varstva pred naravnimi nesre�ami na Osnovni šoli Komenda. Predstavili smo jim naše 
delo in poslanstvo ter jih, upam, s tem še dodatno vzpodbudili, da se nam pridružijo 
oziroma ostanejo v naših vrstah.  
 
 
5. OPREMA  
 
Sama opremljenost društva je v skladu s tipizacijo zadovoljiva, še posebej z našo 
lanskoletno pridobitvijo, vozilom GVC 16/25. Naša želja in obljuba župana se je s tem 
nakupom kombiniranega vozila izpolnila, za kar se moram še enkrat zahvaliti županu 
Tomažu Drolcu in Ob�ini Komenda. Sredstva v višini 234.531,03 € za celotno vozilo in 
tipizirano opremo v njem, je zagotovila ob�ina. Ne smemo pa pozabiti deleža Gasilske 
zveze Komenda v višini 18.384,00 € za nakup vgrajene �rpalke Rosenbauer NH 25. Tudi 
Gasilski zvezi Komenda se na tem mestu zahvaljujemo za finan�no pomo�. Za ostalo 
dodatno opremo, ki za tovrstna vozila še ni tipizirana a je nujno potrebna ob samih akcijah 
in smo jo vgradili v vozilo, smo dodati lastna sredstva v višini 11.645,08 €. Ne bi našteval 
vse opreme v tem vozilu, kajti kdor je imel željo po ogledu vozila, ki je z vso opremo 
vredno 264.560,12 €,  je to prav gotovo že opravil. Vozilo je bilo prevzeto ob lanskoletnem 
ob�inskem prazniku 15 maja. Kljub slabemu vremenu za prireditev na prostem, smo 
slovesnost s parado ob množi�ni udeležbi gasilk in gasilcev uspešno izpeljali.  
 
Ne morem pa mimo tega, da vas nebi obvestil o dveh neljubih dogodkih. Že prvi ve�er ob 
prevzemu vozila, so nam mladoletniki ukradli baterije Megalite iz samega vozila, a smo jih 
na podlagi budnosti in hitrega obvestila naše mladine, kaj hitro sami izsledili. Okus pa je 
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vseeno malo grenak, ker sta mladeni�a iz sosednje ob�ine ob pristnosti policistov priznala, 
da sta tudi �lana gasilske organizacije.    
  
V no�i pred napovedano ob�insko gasilsko vajo pa so nam neznani storilci poizkušali 
vlomiti v nadgradnjo vozila, ki je bilo parkirano pred gasilskim domom, saj še nismo imeli 
možnosti vozila hraniti v zaprtem prostoru. Samo sre�i in slu�aju se lahko zahvalimo, da 
smo poizkus vloma opazili že zjutraj in smo polomljene klju�avnice lahko hitro popravili ter 
v popoldanskem �asu uspešno sodelovali na vaji. Ne znam pa si predstavljati, kako bi se 
zadeva odvila, �e bi te no�i ali pred odkritjem vloma zapiskal pozivnik.  
 
Naj se še enkrat zahvalim vsem, ki ste kakor koli pripomogli k naši novi pridobitvi, vsem ki 
ste sodelovali na slavnostnem prevzemu in še posebej mojim sotovarišem �lanom 
Komisije za nakup vozila, ki je opravila ker nekaj ur dela in analiz preden je samo vozilo 
takšno kot je, prispelo v naše društvo.    
 
 
Naj vam podam tudi podatke, ki so povzeti iz programa VULKAN o naših opravljenih delih:  
 
Vrsta dela ur oseb 
intervencije 290,2 29 
dežurstva 4,5 4 
požarna straža 1.508,7 42 
vaje 18,8 18 
tekmovanja 2.175,0 111 
usposabljanje/izobraževanje 25,5 6 
pregled/servisiranje opreme 116,5 11 
urejanje okolice 205,0 41 
delo v domu 637,4 31 
pregledi hidrantnega omrežja 43,0 8 
prevozi vode 19,0 7 
drugo 659,0 75 
seja/sestanek 421,5 30 
   
Skupaj 6.124,1 413 
Vir: Vulkan, �lani, delo, datum: 23.01.2011  
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To so le vpisani podatki, kar nekaj podatkov pa verjetno ni zabeleženih, predvsem o 
udeležbi nas �lanov in �lanic na vajah in pri delu v samem gasilskem domu.   
 
Naj na koncu svojega poro�ila zopet posebej pohvalim našo žensko desetino �lanic A, ki 
se je kljub »kadrovskim« težavam z zasedbo ponovno odlo�ila, da bodo sodelovala na 
pokalnih gasilskih tekmovanjih po Sloveniji. Ve� o svojem delu pa bodo predstavile same 
�lanice.  
 
 
Sestavni del poro�ila je tudi obsežno Statisti�no poro�ilo našega društva za obdobje od 
01.01.2010 do 31.12.2010, ki ga nudi program VULKAN, in si ga lahko vsak zainteresiran 
lahko ogleda.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 


