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Komenda, 28. januar 2012 
 
 

POROČILO POVELJNIKA ZA REDNI OBČNI ZBOR PGD KOMENDA 
 
 
Svoje poročilo vam predstavljam po namenu operativnega dela in sicer: 
 
 
1. INTERVENCIJE  
 
Našo prvo akcijo in izvoz v preteklem letu smo opravili 1. februarja 2011, ko sva dva 
gasilca ţelela izčrpati vodo iz podzemnega jaška za cisterno s kurilnim oljem na Klancu 47 
A. Po pričetku del sva opazila, da to ni bila samo voda, temveč je bila v njej nehote 
pomešana še večja količina kurilnega olja iz cisterne. Opravila sva prečrpavanje v priročni 
plastični sod, ki nama ga je preskrbel sotovariš gasilec in je po akciji ostal v naši lasti. Ker 
nismo uspeli izčrpati celotno količino vode z dodatkom kurilnega olja, sem na pomoč 
zaprosil še PGD Kamnik, ki imajo tudi primerno opremo za črpanje manjših količin 
nevarnih snovi. Na samem kraju intervencije je bilo ugotovljeno, da je lastnici pretekla 
kovinska cisterna. Za dokončno prečrpavanje kurilnega olja iz same cisterne in dokončno 
odpravo okvare je poskrbela lastnica objekta, ki je poklicala podjetnika, ki je usposobljen 
za takšne stvari saj se poklicno ukvarja s sanacijo cistern. 
  
Pozivniki so se prvič oglasili dne 4. februarja 2011 ob 17:39 s sporočilom »Komendska 
dobrava – pri Lap – dimniški poţar«. S prvim vozilom GVC 16/25 smo izvozili po štirih 

minutah, ob 17:43 (hitri odziv in izvoz)  in na kraj dogodka prispeli ob 17:49. Drugo vozilo 
GVC 24/50 je izvozilo dve minuti kasneje in tretje vozilo GV1 še štiri minute kasneje. K 
sreči je bil ob našem prihodu dimniški poţar ţe v upadanju, tako da k sreči večjega dela za 
gasilce ni bilo. Vsekakor pa je bil potreben pregled objekta (dimnika) in napotek lastniku o 
obveznem čiščenju le tega. V intervenciji, ki smo jo zaključili ob 18:20 uri, smo sodelovali z 
12 gasilci in 3 gasilkami.  

 
V manj kot tednu dni so bili pozivniki ponovno aktivirani in tokrat na »lahko bi rekli« 
zahtevo dobrih sosedskih odnosov. Dne 10. februarja 2011 ob 18:08 sem po prejemu 
klica občana in dogovoru s Policijsko postajo Kamnik aktiviral pozivnike, kajti na »Bregu 6 
kurijo odpadke«. Izvoz prvega vozila GVC 16/25 je bil evidentiran ob 18:19 (mislim, da 
čas ni povsem korekten, a takšen je zaveden v Spinu) in na kraju kurjenja smo bili ob 
18:21 uri. Poleg močnega zalitja kurišča drugega dela ni bilo. Intervencijo, ki smo izvajali 
tudi z drugim vozilom GVC 24/50, smo zaključili ob 18:45 z 9 gasilci in 3 gasilkami.  Po 
kasnejših obvestilih vaščanov, je povzročitelj takoj po tem, ko je opazil, da se v okolici 
nekaj dogaja, odstranil nekaj »sumljivega materiala« in zamenjal tudi osebno vozilo, a to ni 
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več naš problem in naj ga razišče Policijska postaja Kamnik. O izsledkih tako in tako ne 
bomo izvedeli.  
 
Še tretjič v tem obdobju so se pozivniki oglasili v sredo, 23.marca 2011 ob 12.42 kajti 
zdravnik Nujne medicinske pomoči je na gradbišču Mercator potreboval pomoč gasilcev 
za dvig poškodovane osebe iz jarka. Izvoz z vozilom GVC 16/25 smo opravili ob 12:46 in 
ob 12.47 ţe bili na mestu, kjer je bila poškodovana oseba. Z 8 gasilci smo opravili dvig 
poškodovanega delavca in ga prenesli do vozila NMP. Akcija je bila zaključena ob 13:10 
uri. Ob tej akciji moram omeniti gasilca, ki je sicer prispel na poziv, a zaradi poškodbe ni 
mogel sodelovati v sami akciji, je pa pravilno ukrepal in pripravil vse za hiter izvoz. Tudi 
tako se lahko pomaga pri sami akciji.  
 
23. junija 2011 ob 22:25 uri sem bil s strani občanke obveščen, da se je na stanovanjski 
objekt na Klancu 15 zaradi močnega sunka vetra podrl oreh. Po samoaktiviranju preko 
ASK smo s prvima voziloma GVC 16/25 in GVC 24/50 izvozili ob 22:25 uri. S pomočjo 
delovnega stroja in tovornjaka s hiabom smo drevo odstranili iz stanovanjskega objekta in 
ga razţagali. V akciji v kateri je sodelovalo 11 gasilcev je bilo udeleţeno tudi vozilo GVM, 
samo akcijo pa smo zaključili ob 0:25 uri  
 
22. aprila 2011 sem bil s strani občana obveščen, da se v suhadolski gmajni močno kadi 

in da je verjetno poţar. Nemudoma sem se s svojim vozilom odpravil proti Suhadolam in 
še pred mestom poţara dohitel enoto PGD Moste. Po telefonskem razgovoru s sotovariši 
iz sosednjega društva in po njihovi prošnji po pomoči, sem ob 10:57 uri aktiviral pozivnike, 
čeprav je bilo matično društvo aktivirano ţe ob 10:42 uri. Na kraju gozdnega poţara pri 
Mlinčkih smo sodelovalio z 12 člani.    
 
 
8. julija 2011 ob 17:25 uri smo bili preko pozivnika aktivirani na poţar osebnega vozila 
pri Mlinčkih v Suhadolah. Z vozilom GVC 16/25 smo po štirih minutah in s šestimi gasilci. 
izvozili na kraj dogodka. Vozilo, predhodno poškodovano v prometni nesreči, smo pogasili, 
prav tako bliţnjo drevo, ki ga je zajel poţar na vozilu.    
 
Dne 8. avgusta 2011 ob 23:01 uri smo bili preko pozivnikov alarmirani, da voda zaliva 
stanovanjski objekt Potok 3. Samo za informacijo: tudi 8.8.2010 smo imeli poplave v 

Komendi – kakšno naključje. V sami intervenciji je sodelovalo 13 gasilk in gasilcev. S 
prvim vozilom GVC 16/25 smo izvozili ob 23:05, v akcijo pa sta bila vključena še vozilo 
GV1 in GVM-1. Iz objekta je bila kljub močnemu neurju izčrpana meteorna voda, ki je 
zalila kletne prostore v višini cca 25 cm. Po izčrpanju smo kletne prostore tudi v grobem 
počistili. Ţe med samo intervencijo na Potoku 3 pa so trije gasilci odšli še na črpanje 
meteorne vode na Mlako 17 B. Večjega posega na tem objektu ni bilo potrebno opraviti. 
Ob zaključku intervencije pa so trije gasilci opravili še ogled novogradnje na Gmajnici 45, 
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kjer je meteorna voda prav tako zalila objekt v gradnji. Intervencija je bila zaključena ob 
0:26 uri naslednjega dne. 

 
Lepega in vročega nedeljskega popoldneva dne 21. avgusta 2011 ob 14:20 smo bili 
preko pozivnika obveščeni o poţaru skladišča Agroemone na Mengeškem polju. Preko 
pozivnikov smo bili zaprošeni za dovoz vode. Ob 14:25 uri smo s petimi gasilci izvozili z 

voziloma GVC 16/25 in GVC 24/50. V samem gašenju poţara nismo sodelovali, smo pa 
gasilska društva iz GZ Mengeš oskrbeli z vodo in sicer smo z vozilom GVC 16/25 dvakrat 
pripeljali vodo, z vozilom GVC 24/50 pa trikrat. Za zaključek intervencije smo z našim 
vozilom GVC 24/50 s topom zalili povsem uničen objekt. Ker na samem kraju poţara 
nismo potrebovali dodatne pomoči z gasilci, so vsi gasilci, ki so se odzvali na poziv in jih je 
bilo še deset, ostalo v gasilskem domu v pripravljenosti. Z intervencijo smo zaključili 16:00 
uri.  
 
Dne 20. novembra 2011 ob 11.28 uri smo bili preko pozivnikov alarmirani, da gori hlev v 
Suhadolah 54. S prvim vozilom GVC 16/25 smo izvozili ob 11:32, v akcijo pa so bila 

vključena vsa štiri naša vozila. Večjega posega na tem objektu s strani našega društva ni 
bilo potrebno opraviti. V akciji je sodelovalo 22 gasilcev in gasilk.   
 
Ţe naslednjega dne, 21. novembra 2011 nas je ob 20:30 uri občan, ki ga je poklical 
lastnik objekta, obvestil, da gori v novogradnji stanovanjskega objekta na Klancu. Ker 
smo tega dne nekateri gasilci tudi delali v gasilskem domu, smo s petimi gasilci 
nemudoma izvozili, medtem ko je ena gasilka ostala v domu za radio vezah. K sreči je 
začetni poţar lastnik ţe sam pogasil, gorela pa je zidna izolacija, verjetno zaradi 
malomarnosti delavcev, ki so tega dne polagali hidro izolacijo. Pregledali smo prostor in ţe 
pogorelo izolacijo odstranili.  
 
Dne 24. novembra 2011 smo ob 8:13 uri na poziv usluţbenca Pošte Komenda (in tudi 
gasilca) izvajali prečrpavanje vode iz podzemnega prostora z rezervoarjem za kurilno 
olje pri Pošti v Komendi. Talna voda v prostoru za cisterno v višini 1m je potrgala pritrdišče 
cisterne in ker je ta bila skoraj prazna jo je prevrnilo na bok. Izlitja kurilnega olja k sreči ni 
bilo, zaradi iste napake skrbnika objekta pa je bilo to ţe drugo črpanje vode v dveh letih.   
 
Dne 16. decembra 2011 ob 23.48 uri sem bili preko telefona obveščen, da je en 
operativec prejel na pozivnik alarm, da gori hlev v Suhadolah 54. Nemudoma sem preko 
ASK aktiviral celotno prvo operativno skupino in se odpravil proti gasilskemu domu. Izvozili 
smo z vozilom GVC 16/25 in vozilom GVC 24/50. Ţe na poti proti javljenemu kraju poţara, 
smo ob javljanju izvoza prejeli iz Centra za obveščanje informacijo, da je prišlo do pomote 

in da ni poţara. Akcija je bila prekinjena in vrnili smo se v gasilski dom. Na poziv se je 
odzvalo 17 operativcev.   
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Na intervencijah v preteklem letu smo z 28 gasilkami in gasilci, ki so se udeleţili 
intervencij, opravili 152 operativnih ur.  

 

H V A L A 

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

 
Vir: VULKAN, intervencije, datum: 24.01.2012  

 
Vir: SPIN, poročila, datum: 24.01.2012  
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2. VAROVANJA  
 
V preteklem letu smo  pri varovanju prireditev in opravljanju poţarne straţe opravili 1.111 
ur, na katerih delih in opravilih je sodelovalo 40 gasilk in gasilcev. Ta varovanja oziroma 
opravljanje poţarne straţe so bila:  
   

VAROVANJE   Datum ur oseb 

Skoki na Gori 30.1.2011 24,0 6 

Kurentovanje v Komendi 26.2.2011 27,5 11 

Šopek za mami 5.3.2011 56,0 7 

Spomladanski sejem 25.3.2011 69,0 7 

Spomladanski sejem 26.3.2011 127,0 21 

Spomladanski sejem 27.3.2011 130,0 20 

Koncert Slovenski muzikantje 2.4.2011 40,5 9 

Velikonočna procesija 23.4.2011 13,5 9 

Kolesarska dirka VELIKA NAGRADA KOMENDE 21.5.2011 129,5 22 

Telovska procesija 23.6.2011 6,0 6 

Kolesarska dirka ALPE 3.7.2011 16,0 16 

Dnevi narodnih noš v Kamniku 11.9.2011 40,0 20 

Jesenski sejem 7.10.2011 69,0 7 

Jesenski sejem 8.10.2011 110,0 16 

Jesenski sejem 9.10.2011 112,0 19 

Varovanje pogreba 15.10.2011 6,0 4 

Varovanje v Baza baru 25.11.2011 33,0 6 

Gašperjev miklavţ 3.12.2011 37,5 7 

Miklavţevanje 5.12.2011 46,5 19 

Polnočnica 24.12.2011 15,0 6 

    

Skupaj 1.111,0 40 
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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 udeleţilo Tekmovanja voznikov z 
gasilskimi vozili v Preddvoru z dvema ekipama in z obema voziloma GVC.  
 
Tudi hidrantno omreţje na našem poţarnem območju smo v mesecu oktobru pregledali in 
nekaj manjših okvar prijavili vzdrţevalcu javnega hidrantnega omreţja, ki je le te odstranil.   
 
Da smo gasilci primerni oziroma naj bi bili tudi usposobljeni tudi za čiščenja 
kanalizacijskega omreţja vedo pri marsikateri hiši, saj ob teţavah 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 pripisalii 10 
kazenskih točk pod rubriko »opravljanje dela drugega«. V preteklem letu smo to dokazali z 
dvema izvozoma v katerih je sodelovalo 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 8. 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 5 
izvozov z namenom polnjenja hišnih bazenov ali drugih rezervoarjev. Teh izvozov je bilo 
zopet manj kot v preteklem letu, moram še enkrat tudi na tem mestu, kjer nas je zbranih 
kar nekaj gasilcev in ostalih občanov, opozoriti, da prevozi vode iz javnega hidrantnega 
omreţja v privatne namene, brez predhodnega soglasja upravljavca vodovodnega omreţja 
zakonsko niso dovoljeni.    
 
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 udeleţili maše v čast Svetemu Florijanu v Mostah, parad v 
Šmarci, Tunjicah in v Zgornjem Tuhinju. V njih smo k zadnjemu počitku pospremili tudi pet 
naših članov. Ţal moram poudariti, da z udeleţbo nas gasilcev v svečanih oblekah ob 
zadnjih slovesih od svojih sotovarišev ali na paradah nisem zadovoljen, kajti dogaja se 
nam, da sotovariša pospremimo le z šestimi gasilci v svečanih oblekah oziroma smo se 
udeleţili parade samo z dvema gasilcema. Upam in ţelim, da bomo v letošnjem letu 
večkrat oblekli svečane obleke. Vsega skupaj smo v svečanih oblekah preţiveli v 
preteklem letu 195 ur.  
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4. IZOBRAŢEVANJE IN USPOSABLJANJE  
 
V preteklem letu je pet gasilk in en gasilec uspešno zaključilo nadaljevalni tečaj za gasilca. 
Na tečaje, ki jih organizira Gasilska zveza Slovenije nam je v preteklem letu uspelo uvrstiti 
tri gasilce, ki so uspešno opravili tečaj za usposabljanje gasilcev za gašenje notranjih 
poţarov – modul A in dva gasilca, ki sta prav tako uspešno opravila usposabljanje gasilcev 
za delo z motorno ţago. Naj na tem mestu samo omenim, da sta sicer ţe v tem letu dve 
naši gasilki uspešno opravili tečaj za uporabnika dihalnega aparata. To sta po mojih 
podatkih prvi gasilki v Gasilski zvezi Komenda, ki sta opravili ta tečaj, pa tudi v celotni naši 
gasilski  druščini ni prav veliko gasilk s tem opravljenim tečajem. Ţe sedaj jima čestitam za 
uspeh in pogum.   
 
Konec maja smo v našem domu gostili učence izbirnega dopolnilnega pouka Varstva pred 
naravnimi nesrečami na Osnovni šoli Komenda. Predstavili smo jim naše delo, poslanstvo 
in jim prikazali praktično delo gasilcev ter jih, upam, s tem še dodatno vzpodbudili, da se 
nam pridruţijo oziroma ostanejo v naših vrstah. Prav tako smo konec avgusta predstavili 
gasilstvo mladim obiskovalcem Društva za mladinsko dejavnost Mravljišče. 
 
Da na izobraţevanje operativnih gasilcev nismo čisto pozabili, čeprav nekateri to mislijo, 
pa dokazujeta dve izvedeni društveni vaji, obe nenapovedani in z vedenjem le peščice 
ljudi. Prvo vajo s predpostavko notranjega poţara in reševanja oseb smo pod vodenjem 
podpoveljnika izvedli v večernih urah dne 22.6.2011 na objekt na Potoku 3. Na poziv preko 
ASK-ja se je vaje udeleţilo 30 operativcev. Na sami vaji so se pokazale določene napake, 
ki smo jih takoj po vaji analizirali in upam da nam bodo ostale nekje v spominu. Udeleţba 
operativcev je bila, če smem tako reči, odlična.  
Druga društvena vaja je bila izvedena dne 27. oktobra 2011 v prostorih novih garaţ, kjer 
smo predstavili dihalne aparate in jih tudi praktično uporabljali. Vaje, ki je potekala na dan, 
ko je bila z naše strani zaradi slabega vremena odpovedana občinska gasilska vaja, se je  
na poziv preko ASK udeleţilo 24 operativk in operativcev. Udeleţba je bila tudi tokrat 
odlična, sam namen vaje in njihov cilj pa prav gotovo tudi doseţen.    
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5. OPREMA IN PRIZIDEK GARAŢ  
 
Opremljenost društva je v skladu s tipizacijo društva zadovoljiva, še posebej s pridobitvijo  
vozila GVC 16/25. Osnovne in obvezne opreme za gasilsko društvo II. Kategorije imamo, 
moramo si priznati, dovolj in ustrezne, le še kakšno intervencijsko obleko bi bilo potrebno 
nadomestiti oziroma dokupiti. Specialne opreme za intervencije, za katere nismo 
usposobljeni in jih zakonsko tudi ne smemo opravljati, pa menim (to je moje čisto osebno 
mnenje), da je ni ekonomsko upravičeno nabavljati, saj vsaka takšna oprema ni poceni. 
Tukaj predvsem mislim na posamezne specialnosti na področju gasilstva, za katere je 
potrebno pridobiti ustrezno koncesijo za opravljanje takšne dejavnosti s strani naše 
drţave. Osnovna znanja za opravljanje tudi takšnih del ţe imamo in jih bomo še 
nadgrajevali, a oprema je pač predraga investicija.   
  
Prizidek 

Največ opravljenih ur dela v domu smo gasilci namenili našemu prizidku garaţ. 8 gasilk in 
24 gasilcev je delu v našem domu namenilo  969 evidentiranih ur. Nekateri smo tako rekoč 
dan in noč v gasilskem domu, nekateri pa so delu namenili samo po kakšno urico. A 
številka 32, kolikor nas je evidentirano sodelovalo, še ni številka vseh naših članov in 
članic. Čeprav je v tej rubriki v glavnini evidentirano le delo na naših novih garaţah, se 
pridnih rok nikakor ne odrečemo. Ob delu v druţbi 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. Največjega vidnega 
posega in ţelje, izdelave fasade na objektu, nam ţal ni uspelo izvesti, ker za to nismo imeli 
sredstev. Čeprav smo uspeli uvrstiti v proračun lokalne skupnosti za lansko leto postavko 
za izdelavo fasade v višini 45.000,00 €, se naša lokalna skupnost do nas, komendskih 
gasilcev, obnaša mačehovsko in nam ni namenila niti enega €. Razumemo, da je splošna 
gospodarska kriza, da je finančnih sredstev v lokalni skupnosti manj, a zakaj samo 
komendski gasilci s strani lokalne skupnosti nismo prejeli čisto ničesar in smo nekako 
zapostavljeni, ostala društva in raznorazne skupine in skupinice so pridobila vsa v 
proračunu zagotovljena sredstva (razen tudi Gasilske zveze Komenda), nekateri celo 
mnogo več, kot bi jim jih na podlagi sprejetega odloka ali razpisov pripadalo.  Moje mnenje 
in prepričanje je, da je v ozadju politika. Mar naj nas ta grenka izkušnja z lokalno 
skupnostjo prepriča, da bi odrekli pomoč ob nesrečah našim občanom in jih ob klicu na 
pomoč naslovili na ostala društva, ki so bolj priljubljena in finančno bolje podkrepljena s 
strani lokalne skupnosti ? Ne, tega jim ne bomo storili, kajti naši občani nas zaenkrat še 

razumejo in nas podpirajo, pa naj na njihove domove potrkamo ob Novem letu z raznosom 
koledarja, ob prošnji za finančno pomoč z donacijo za »ZIDAKE« ali ob prošnji za kakršno 

koli drugo pomoč. Za enkrat se naši občani še zavedajo, koga lahko kadar koli pokličejo 
na pomoč in da se bodo le ti odzvali, to smo gasilci, na znani številki 112.  Kar 75 oseb 

oziroma podjetnikov je v preteklem letu donatorsko prispevalo del svojih sredstev za 
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pomoč pri izgradnji prizidka in nam namenilo 12.296,00 € ter si s tem pridobilo pravico do 
postavitve ustrezne ploščice z napisom donatorja. Tako so pridobili enega diamantnega 
dobrotnika, to sta Joţe in Marjeta Mencigar, 26 zlatih zidakov, 15 srebrnih zidakov in 33 
bronastih zidakov.  Vsi dosedanji donatorji so objavljeni tudi 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 vloţili 207.091,61 € 

 Samo v preteklem letu smo poleg vračila kredita v višini 14.864,28 € namenili v 
prizidek še 20.339,23 €.  Le kje smo jih dobili ?  

 
Naj se še enkrat zahvalim vsem, ki ste nam kakor koli pripomogli, da smo preteklo leto, 
kljub teţavam, tako uspešno zaključili. Tukaj se moram, pa naj mi kdo zameri sorodstvene 
veze ali pa ne, še posebej zahvaliti druţbi SUMA PROJEKT d.o.o., ki nam je tudi v 
preteklem letu, kar precej pomagalo, pa ne direktno s finančnimi sredstvi, temveč s svojim 
brezplačnim delom tako pri izdelavi stalaţ in stojal ter pri pomoči pri prevozih z njihovimi 
vozili kot z uslugami. Tudi mnogo materiala smo lahko kupili in ga seveda tudi plačali 
preko omenjene druţbe, ki pri dobaviteljih dobi še mnogo ugodnejše cene kot jih dobimo 
mi sami ali posamezni izvajalci.  

http://www.pgd-komenda.si/
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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: 

Vrsta dela ur gasilcev oziroma gasilk 

intervencije 152 28 

deţurstva 0 0 

poţarna straţa 1.111 40 

vaje (samo društvene vaje) 80 36 

tekmovanja 2.138 122 

usposabljanje/izobraţevanje 29 8 

pregled/servisiranje opreme 69 12 

urejanje okolice 0 0 

delo v domu 969 32 

pregledi hidrantnega omreţja 25 7 

prevozi vode 18 9 

drugo 132 15 

organizacija tekmovanj 148 16 

seja/sestanek 250 74 

sojenje na tekmovanju 184 5 

Skupaj 5.305 

Vir: Vulkan, člani, delo, datum: 23.01.2011  

 
Naj na koncu svojega poročila posebej pohvalim naše ţenske desetine članic A in B ter 
ekipi pionirk in mladincev, ki nas bodo v letošnjem letu zastopali na Drţavnem tekmovanju. 
O uspehih bo verjetno kaj besed v nadaljevanju v poročilih vodje članic oziroma vodje 
mladine.   
 
Sestavni del poročila je tudi obseţno Statistično poročilo našega društva za obdobje od 
01.01.2011 do 31.12.2011, ki ga nudi program VULKAN, in si ga lahko vsak ki je 
zainteresiran, lahko ogleda po končanem Občnem zboru in tudi na naši spletni strani 
www.pgd-komenda.si . 

http://www.pgd-komenda.si/
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