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Komenda, 25. januar 2014 
 
 

POROČILO POVELJNIKA ZA REDNI OBČNI ZBOR PGD KOMENDA 
 
 
Svoje poročilo vam tudi letos, kot vseh šestih letih mojega poveljevanja društvu,  predstavljam po 
namenu operativnega dela in sicer: 
 
 
1. INTERVENCIJE  
 
Prvo (sicer manjšo) intervencijo smo  imeli kmalu po lanskoletnem volilnem občnem zboru. Dne 
29.1.2013 smo ob 8:25 uri preko pozivnika prejeli sporočilo »GORA PRI KOMENDI 14, ODPIRANJE 
VRAT ZARADI ONEMOGLE OSEBE«. Izvoz z vozilom 03 in štirimi gasilci smo opravili ob 8:27. Na 
kraju intervencije je bila prisotna že ekipa NMP, ki je na podlagi dovoljenja domačih, že odprla 
sobna vrata. Po oskrbi smo pomagali pri prenosu onemogle osebe do reševalnega vozila. 
 

Naslednjo intervencijo smo imeli v soboto, dne 
16.2.2013. Ob 11:50 uri so me preko telefona 
obvestili, da gori Brunarica na Klancu. Nemudoma 
sem poklical na ReCO in zaprosil za aktiviranje vseh 
pozivnikov našega društva. Po hitrem izvozu (v 4 
minutah) smo s prvim vozilom 02 odhiteli na kraj 
požara. Po prihodu na kraj sem ugotovil, da je ogenj 
zajel že skoraj celotni objekt, zato sem za pomoč 
zaprosil osrednjo gasilsko enoto. Tega dne je bilo naše 
društvo tehnično in kadrovsko kar močno 
hendikepirano, kajti prvo in najnovejše vozilo – vozilo 

 
01, je bilo s posadko osmih operativcev na izobraževanju v 
Kamniku in tako na samem požaru nismo imeli zadosti dihalnih 
aparatov, nismo imeli celotne potrebne opreme. Požar smo z 
vodo uspeli pogasiti, a kljub vsemu je bil objekt povsem uničen. 
O sami intervenciji imam v rednih mesečnih pisnih poročilih 
Upravnemu odboru društva zabeleženih kar nekaj pripomb, ki jih 
na tem mestu ne bi navajal. Omenim naj le eno opozorilo, ki se 
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mi zdi zelo pomembno in se nanaša na nelegalni priklop na elektro omrežje:  

 Objekt brunarice je bil nelegalno priklopljen na elektro omrežje in k sreči smo jo odnesli 
brez posledic. Kako bi se odvijalo, če bi elektrika bila vzrok za kakršno koli poškodbo, si ne 
znam predstavljati in verjetno takrat noben od tistih, ki so zahtevali, odobrili in izvedli 
nelegalni priklop na električno omrežje ne bi stopil meni v bran, zato me lahko tudi 
razumete, da sem tako energično nastopil in prepovedal ponovni nelegalni priklop na 
elektično omrežje.  

 
Naslednjo intervencijo smo ime dne 4.4.2013. Ob 13:38 sem bil s strani občana obveščen o 
neprevoznosti javne lokalne ceste JP 160031 Tunjice-Mlaka zaradi sproženja plazu in podrtega 
drevja, ki leži preko ceste.  

Odpravil sem se kraj dogodka in ugotovil dejansko 
stanje ceste. Glede na situacijo sem poklical na ReCO 
in ob 13:59 uri zaprosil za aktiviranje pozivnikov 
našega društva. Po izvozu z vozilom 01 v 5 minutah 
smo na sami lokaciji odstranili 8 dreves, ki so bili 
podrti preko ceste oziroma so ogrožali promet na 
cesti. Podrtje je povzročil plaz v velikosti cca 100 x 20 
metrov, vendar ni bilo bojazni, da bi zasul lokalno 
cesto. O dogodku so bili obveščeni: Policijska postaja 
Kamnik, ki je tudi opravila zelo kratek ogled, Poveljnik 
Občinskega štaba Civilne zaščite Občine Komenda, 
vzdrževalec občinskih cest in s strani predsednika OŠ 

CZ tudi Civilna zaščita Občine Kamnik (SMS obvestilo poveljnika CZ ob 14:55). V intervenciji, ki smo 
jo zaključili ob 15:45 je sodelovalo 12 gasilcev.   
 
V soboto, 8.6.2013 smo ob 16.39 po klicu občana iz Gore pri Komendi na ReCO iz kletnih prostorov 
izčrpali približno 4 m3 meteorne vode. V intervenciji je sodelovalo 7 gasilcev  (nekaj vas je ob 
aktiviranju pozivnikov uspelo priti do gasilskega doma, vsem nosilcem pozivnikov pa žal ne) z 
vozilom 01.     
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Zatem smo imeli dve manjši intervenciji, ko smo dne 10.7.2013 s tremi gasilci odstranili manjše 
drevo na LC039711 – Podboršt pri Komendi-Komendska Dobrava, ki je oviralo vožnjo z vozili in 
naslednjega dne 11.7.2013, ko sva dva gasilca prečrpala večjo količino vode iz kleti poslovnih 
prostorov na Sadarjevi ulici 3, ki je lastniku nehote in nenamenoma iztekla iz javnega vodovodnega 
omrežja; ocenjujem, da je te vode bilo cca 7 m3.   
 
Dne 29.7.2013 smo po močnem vetru na klic občana o podrtem drevesu na lokalni cesti JP662021 
– Breg pri Komendi I po samoaktiviranju izvozili z vozilom 01 in petimi operativci. Ena operativka in 
en operativec sta ostala v gasilskem domu. Po prispetju na kraj so lahko le ugotovili, da je občanu 
že uspelo drevo odstraniti s ceste, tako da same akcije niti ni bilo.   
  
Dne 5.8.2013 je prišlo do pregretja olja v stroju poslovne delavnice na Sadarjevi ulici. Operativec, 
ki je v tej delavnici zaposlen, je požar olja gasil z ustreznim gasilnim aparatom na CO2 in po mojem 
klicu, kaj se dogaja v objektu, me je poprosil za pomoč in dostavo dodatnih gasilnikov na CO2 in 
izpihovalnika.  
 
9.8.2013 je območje občine ponovno zajelo močno neurje. Po obvestilu občana o podrtem 

drevesu na lokalni cesti LC039121 – Zalog-Moste pri 
objektu na Glavarjevi cesti 104 v Komendi smo se 
samoaktivirali (center 112 je bil zaradi akcij širom 
Slovenije močno zaseden). Trije operativci smo se 
odpravili z vozilom 01 na odstranitev tega podrtega 
drevesa. Ob odstranjevanju smo bili obveščeni tudi o 
podrtem drevesu na Gori pri Komendi (skopa 
informacija). Med tem so se nam pridružili še trije 
operativci in odpravili smo se proti Gori pri Komendi. 
Pregledali smo lokalno cesto LC162041-Križ-Komenda, a 

podrtega drevesa nismo opazili, predvidevamo pa, da je prijavitelj 
mislil na podrta drevesa ob lokalni cesti 662096 – Moste V (cesta 
Gora-Scorpio). Podrta drevesa na tej lokalni cesti pa je verjetno 
odstranila osrednja gasilska enota, s katero smo sočasno prispeli 
na križišče teh cest. Glede na stanje vremena smo se odpravili na 
preventivni pregled glavnih lokalnih cest, ki naj bi bile najbolj 
izpostavljene (proti Komendski Dobravi). Ker ob pregledu ceste ni 
bilo zaznati kakšne večje nevarnosti smo se vrnili v gasilski dom.  
Komaj smo prispeli v dom, že smo prejeli telefonski klic občana, da 
je na Gori pri Komendi 27 A odkrilo del strehe stanovanjskega 
objekta. Na kraj intervencije smo se odpravili z voziloma 01 in 03. 
Streho v velikosti cca 10 m2 smo prekrili in zaščitili pred nadaljnim 
dotekanjem vode v objekt. Na drugi strani objekta pa smo prekrili z 
nadomestnimi strešniki streho v velikosti cca 1 m2.  
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Dne 3.10.2013 sem bil s strani izvajalca sanacije okvare hišnega 
kanalizacijskega črpališča v Športni dvorani Komenda zaprošen za 
pomoč pri čiščenju črpališča.  Na poziv se je odzvalo 7 gasilcev in trije 
pripravniki, ki so po samoaktiviranju izvozili z vozilom 01 in 03. Na 
kraju okvare so po možnostih naše opreme in same izvedbe bazena 
črpališča le tega očistili, da bi lahko naslednjega dne vzdrževalci 
sanirali okvaro. Za črpanje je bila uporabljana muljna črpalka.  
 
 
 
 
 

 
Dne 17.10.2013 smo ob 13:08 preko sistema ZARE prejeli obvestilo: zajčeva 23 za občino gori avto 

in drevo. Izvoz vozila 01 s 
tremi gasilci in eno gasilko 
smo opravili ob 13:11. 
Požar, ki se je razvil na 
bližnjem parkirišču Občine 
zaradi nepravilnega in 
nekontroliranega kurjenja 
odpadkov lastnika oziroma 
najemnika bližnje 
avtomehanične delavnice, 

se je razširil na bližnje ciprese in ogrožal na parkirišču 
parkirana vozila. Ogrožen je bil tudi bližnji stanovanjsko 
poslovni objekt pekarne. Do prihoda gasilcev so požar k sreči 
že omejili in pogasili uslužbenci Občinske uprave Občine 

Komenda z gasilniki. Gasilci smo pregledali požarišče in dokončno zalili odpadni sod v katerem so 
kurili odpadke ter počakali na prihod policistov. Požar je uničil 15 cipres. V gasilskem domu so bili v 
pripravljenosti v času intervencije še trije gasilci.  
 

11.11.2013 ob 8:20 uri smo bili s strani občanke 
obveščeni o podrtem drevesu na javni lokalni 
cesti JP 160031 Tunjice-Mlaka, ki onemogoča 
vsakršen prehod po cesti.  Po lastni oceni, da 
zaradi neurja na širšem območju Slovenije in da 
zadeva ni nujna, sem se odločil in po telefonu 
poklical še tri sotovariše za odhod na 
intervencijo. Z vozilom 01 in štirimi gasilci smo 
izvozili ob 8:26 uri in izvoz tudi javili na ReCO. 
Na kraju smo drevo razžagali, ga s pomočjo vitla 
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odstranili s ceste in s tem omogočili promet 
po javni cesti. O podrtem drevesu je bil še 
istega dne obveščen lastnik. Intervencija je 
bila zaključena ob 9:20 uri.  
 
 
 
 
 
 

 
 
Na intervencijah v preteklem letu smo z 27 gasilkami in gasilci, ki so se udeležili intervencij, 
opravili 109,3 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, lokacijo, ... .   
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INTERVENCIJE PGD KOMENDA 
 

 
Vir: VULKAN, intervencije, datum: 19.01.2014 
 
 
  

 
Vir: SPIN, poročila, datum: 19.01.2014  
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2. VAROVANJA IN POŽARNA STRAŽA  
 
V preteklem letu smo  pri varovanju 20 prireditev in opravljanju požarne straže opravili 1.230,5 ur, 
na katerih delih in opravilih je sodelovalo 41 gasilk in gasilcev. Ta varovanja oziroma opravljanje 
požarne straže so bila:  
   

VAROVANJE   Datum ur oseb 

Pustni kresovi 12.2.2013 40,0 10 

Koncert Eroika – UPPG 23.2.2013 28,5 9 

Šopek za mami 9.3.2013 35,0 8 

Spomladanski sejem 22.3.2013 70,0 10 

Spomladanski sejem 23.3.2013 142,0 22 

Spomladanski sejem 24.3.2013 142,0 24 

Veselica Modrijani 5.4.2013 20,0 3 

Veselica Dejan Vunjak 12.4.2013 36,0 4 

Prvomajski kres na Klancu 30.4.2013 40,0 10 

Tekaški polmaraton 4.5.2013 58,0 18 

Kolesarska dirka Velika Nagrada Komende 25.5.2013 132,0 24 

Kolesarski maraton ALPE 7.7.2013 21,0 21 

Dnevi narodnih noš v Kamniku 8.9.2013 42,0 21 

Jesenski sejem 11.10.2013 75,0 12 

Jesenski sejem 12.10.2013 131,0 27 

Jesenski sejem 13.10.2013 131,0 23 

Pomlad za Aljaža 26.10.2013 14,0 4 

Gašperjev miklavž 30.11.2013 35,0 6 

Miklavževanje 5.12.2013 18,0 9 

Polnočnica 24.12.2013 20,0 8 

    

Skupaj 1.230,5 41 

 
 
Če bi društvo za vse te opravljene ure izstavljalo račune po veljavnem Ceniku Gasilske zveze 
Slovenije, bi si pridobili preko 18.400,00 € prihodkov. So pa na območju našega požarnega okoliša 
še vedno tudi prireditve, ki bi zakonsko morali imeti požarno varovanje, a tega organizatorji in 
njihove odgovorne osebe ne zagotavljajo, kako delujejo pa inšpekcijske službe, je znano. Verjetno 
bo tako vse dokler se na kateri od mnogih prireditev ne bo zgodila kakšna nesreča, potem pa ne bo 
škoda sredstev za zakonsko določeno požarno varovanje prireditve.   
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3. DRUGO  
 

O samih tekmovanjih in rezultatih na teh tekmovanjih bodo poročali posamezni vodje.  
 
V oktobru – mesecu požarne varnosti smo pregledali celotno hidrantno omrežje na našem 
požarnem območju. Pri pregledu je sodelovalo 8 gasilk in gasilcev. 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 le ti so vse napake oziroma okvare ustrezno sanirali.    
  
Da smo gasilci primerni oziroma naj bi bili tudi usposobljeni tudi za čiščenja (kanalizacije, cest in 
parkirišč) vedo pri marsikje, saj ob težavah na teh objektih 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 devetimi evidentiranimi izvozi in bolj ali manj uspešno očistili 
ceste, parkirišča in zamašeno kanalizacijo. 
 
Naša gasilska vozila so 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 15 izvozov z namenom polnjenja hišnih 
bazenov ali drugih rezervoarjev.  
 
Tudi s svojo obleko, pa naj bo to delovna obleka ali svečana, 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, parade v Kopru ob Kongresu GZS, parade v 
Srednji vasi, na Selah, v Loki pri Mengšu in v Tunjicah.   
 
V njih smo k zadnjemu počitku pospremili osem gasilcev oziroma gasilk. Moje dvoletno kritiziranje 
o slabi udeležbi nas gasilcev v svečanih oblekah zelo počasi pada na ugodna tla, kar se pozna na 
posamezni udeležbi. Na osmih pogrebih, eni maši in petih paradah nas je sodelovalo 28 gasilk in 
gasilcev, svečanih oblek v društvu pa ima 40 gasilk in gasilcev. Iz tega je zaslediti, da si kar dvanajst 
gasilk oziroma gasilcev v preteklem letu ni nadelo svečane obleke. V svečanih oblekah smo skupaj 
preživeli 253 ur. 
 
Upam in želim si, da bi tudi teh 12 oseb ob letošnjem našem praznovanju svoje svečane obleke le 
našlo in si jih nadelo.    
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4. IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE  
 
Na tečaje, ki jih organizira Gasilska zveza Slovenije nam je v preteklem letu uspelo uvrstiti  

 ENEGA gasilca na tečaj za inštuktorja,  

 ENO gasilko na tečaj za informatika,  

 DVA gasilca na tečaj za usposabljanje gasilcev za gašenje notranjih požarov – modul A,   

 TRI gasilce na tečaj za vodjo enot, od katerih je en gasilec že opravil usposabljanje, dve 
gasilki pa zaradi materinsktva še nista opravili praktičnega dela,   

 ŠTIRI gasilce na usposabljanje gasilcev za delo z motorno žago  
Vsi so tečaje uspešno zaključili.  
 
OSEM naših članov je uspešno opravilo Obnovitveni tečaj za uporabnika dihalnih aparatov. 
 
Nadaljevalni tečaj za gasilce v organizaciji Gasilske zveze Komenda je uspešno opravilo ENAJST 
naših članov.    
 
V bližnji prihodnosti pa imamo že potrjeno uvrstitev dveh naših članov na tečaj za tehnično 
reševanje. Za ostale naše prijave v letošnjem letu za usposabljanja še nimamo podatkov. 
 
V oktobru – mesecu požarne varnosti, smo v soboto, 19.10.2013, že drugič za naše občane 
pripravili DAN ODPRTIH VRAT, kjer smo zainteresiranim občanom pripravili 

 praktični prikaz vaj naših najmlajših - pionirjev,  

 razkazali smo naše vozilo 01 -  GVC 15/25,  

 praktični prikaz ekipe prve pomoči,  

 prikaz gašenja začetnih požarov z gasilniki, 

 prikaz in gašenje novoletne jelke in  

 prikaz požarnega preskoka (flashover). 
Najmlajšim obiskovalcem smo pripravili tudi njim najljubšo točko - vožnjo z gasilskim vozilom na 
intervencijo z zvočnimi signali, kjer pa so bili v vlogi operativcev oni.   
 
Tudi operativni gasilci smo se izobraževali.  
Usposabljanja in vaj na temo uporaba dihalnih aparatov dne 28.2.2013 se je udeležilo 15 
operativcev.  
Dne 7.3.2013 smo pripravili predstavitev uporabe dvižnih blazin, ki se ga je udeležilo 22 
operativcev. 
20. 3.2013 se nas je zbralo 21 gasilk in gasilcev na usposabljanju na temo prve pomoči, kjer nam je 
doktor Ambrož Mihelčičeva predstavila tematiko, ob pomoči naših članov pa smo obnavljali 
predstavljene teme in jih tudi praktično uporabljali. 
Usposabljanja strojnikov na temo vgradne črpalke in njihovo pravilno upravljanje smo izvedli dne 
22.4.2013, kjer nam je predstavnik družbe MISTAR podrobno predstavil našo vgrajeno črpalko, 
njeno delovanje in vzdrževanje. Usposabljanja se je udeležilo 14 gasilcev – strojnikov. 
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19. oktobra 2013 smo izvedli usposabljanje ba temo notranji napadi in usposabljanje zaključili z 
društveno vajo, ki se ju je udeležilo 19 operativcev. 
   
Na lansko letni občinski gasilski vaji 24. Oktobra v organizaciji PGD Križ smo sodelovali z 19 gasilci.  
 
Na povabilo sosednjega gasilskega društva Zalog pri Cerkljah smo se z 11 gasilci dne 26.10.2013 
udeležili njihove občinske gasilske vaje na namišljenem večjem gozdnem požaru na Jurčkovi 
Dobravi.  
 
29.11.2013 smo z osmimi operativci sodelovali na vaji v organizaciji PGD Moste na objektu LIDL v 
Poslovni coni Žeje pri Komendi.   
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5. OPREMA  
 
Opremljenost društva je v skladu s tipizacijo društva zadovoljiva. Kakšno posamezno opremo, ki je 
potrošnega značaja (tu mislim predvsem na cevi) sproti nadomeščamo z novimi. Prav tako 
morebiti v akcijah ali na vajah poškodovano opremo. Osnovne in obvezne takoimenovane strojne 
opreme za gasilsko društvo II. kategorije imamo, moramo si priznati, dovolj in ustrezne. Naj se tu 
zahvalim Občini Komenda in Gasilski zvezi Komenda, da nam omogočata nakup te opreme. Večji 
problem pa vidim pri osebni zaščitni opremi, kajti kar nekaj od osebne zaščitne opreme je  
potrebno nadomestiti oziroma dokupiti, saj nekaterim od njih počasi poteka rok uporabe, tako 
zaradi njihove starosti kot zaradi iztrošenosti oziroma neustreznosti. Nova zaščitna oprema je 
narejene iz vedno bolj sodobnih in varnih materialov, je bolj udobna in uporabna, a je tudi velik 
strošek. Ker skrbimo tudi za zanamce in za naše naslednike, tako na operativnem kot na 
vodstvenem področju, moramo novim operativcem nuditi vsaj minimalno osebno zaščitno 
opremo. Za večino nadebudnih mladih gasilcev naša zaščitna oprema, ki je večinoma narejena po 
meri uporabnika, ni primerna. Pa ne da je ne bi hoteli ali želeli uporabljati, so drugačnih konstrukcij 
in jim naša intervencijska oprema žal ni prav. Prevelika oziroma neprimerna oprema pa jih bolj 
ovira kot koristi v sami akciji. Samo za informacijo - za eno popolno osnovno opremo operativnega 
gasilca od nog do glave, od čevljev do čelade, moramo odšteti preko 1.500,00 €.  
   
Za nakup kakšne 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 še vedno nespremenjeno: ni je ekonomsko upravičeno 
nabavljati, saj vsaka takšna oprema ni poceni. Osnovna znanja za opravljanje tudi takšnih del že 
imamo in jih nadgrajujemo, a oprema je predraga investicija.   
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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 109,3 27 

dežurstva 0,0 0 

požarna straža 1.230,5 41 

vaje (samo društvene vaje) 219,3 33 

tekmovanja 1.588,5 120 

usposabljanje/izobraževanje 135,0 32 

pregled/servisiranje opreme 224,5 9 

urejanje okolice 117,0 19 

gasilska žalovanja 141,5 28 

parade 111,5 15 

delo v domu 306,5 16 

pregledi hidrantnega omrežja 24,0 8 

prevozi vode 22,5 6 

drugo 165,4 40 

organizacija tekmovanj 0,0 0 

seja/sestanek 609,0 72 

sojenje na tekmovanju 143,0 6 

Skupaj 5.147,5 
Vir: Vulkan, člani, delo, datum: 19.01.2014  
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7. TEKMOVANJA  
 
Posebna zahvala gre ekipi desetine članic A, ki so nas tudi v lanskem letu zelo uspešno zastopale 
na Pokalnem tekmovanju GZS v spajanju sesalnega voda, Pokalnem tekmovanju GZS in na 
Mednarodnem tekmovanju ob dnevih zaščite in reševanja ter na vseh teh tekmovanjih dosegle  
tretje mesto.   
 
Na Občinskem gasilskem tekmovanju, ki je potekalo 1. in 2. junija 2013 na stadionu v Mekinjah, je 
iz našega društva nastopalo kar enajst ekip oziroma 95 tekmovalcev in še kakšen mentor. 
Podrobne rezultate bodo verjetno posredovali vodje posameznih komisij, za nas člane, ki po 
statutu nimamo svoje komisije in svojega predsednika, pa naj podatke posredujem kar jaz. Na 
občinskem tekmovanju smo člani sodelovali s štirimi ekipami in pri članih A zasedli drugo in četrto 
mesto, pri članih B pa drugo in tretje mesto. Člani smo 22. junija 2013 z eno ekipo sodelovali tudi 
na meddruštveni vaji Napad na rdečega petelina v organizaciji PGD Veliko Mlačevo,   7. septembra 
pa smo se že tradicionalno udeležili Tekmovanja voznikov gasilskih vozil za pokal Preddvora, tokrat 
samo z eno ekipo in vozilom 02 ter dosegli odlično peto mesto. 
 
Omenim naj tudi najmlajšo ekipo članov A, ki že celo zimsko obdobje pridno trenira in se je tudi 
prijavila na Pokalno tekmovanje v spajanju sesalnega voda, a jim je bolezen preprečila udeležbo na 
prvem tekmovanju preteklo soboto. Upam, da jim bo naslednjo soboto zdravje služilo in da bodo 
vaje izvedli vpo svojih najboljših močeh.    
 
Naj se na koncu svojega obširnega poročila zahvalim vsem gasilkam in gasilcem, ki so mi v tem 
letu pomagali pri mojem delu.  
 
Sestavni del poročila je tudi obsežno Statistično poročilo našega društva za obdobje od 01.01.2013 
do 31.12.2013, 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. 
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