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Poveljstvo  

Komenda, petek, 14. februar 2014 
 

Poročilo poveljnika za 12. redno sejo Upravnega odbora PGD Komenda 
 
Na področju operative smo imeli v obdobju po zadnji seji (10.1.2014) naslednja opravila:   
 
1. INTERVENCIJE  

 
V dnevih med 1. februarjem pa do 5. februarja je tudi območje, ki ga pred naravnimi in 
drugimi nesrečami pokriva naše društvo prizadelo žledolomje. V soboto, 1. februarja, 
ko smo pripravljali na povratek s tekmovanja v Spajanju sesalnega voda v Kotredežu, 
smo slutili, da nas čakajo težki trenutki, saj smo morali svoja vozila kar precej časa 
ogrevati, da se je led, ki je pokrival vozila, toliko stopil, da smo lahko odšli proti domu. 
Po povratku v naš gasilski dom smo že prejeli prvo informacijo, da drevesa padajo 
preko cestišč. S svojim vozilom sem se odpravil na ogled in po ugotovitvi, da se z 

vozilom zaradi podrtih dreves nisem 
mogel pripeljati na Komendsko 
Dobravo, sem ob 22:19 uri preko 
Regijskega centra za obveščanje 
(ReCO) aktiviral pozivnike našega 
društva. Nemudoma smo se z 19 
gasilci odpravili na teren in pričeli 
odstranjevati večje število podrtih 
dreves: z eno ekipo smo se odpravili na 
lokalno cesto Podboršt – Komendska 
Dobrava in z drugim vozilom na lokalno 
cesto Mlaka – Tunjice. Delo smo kljub 
noči, 

mrazu in nevarnostmi, ki bi nas lahko doletele, 
opravljali skoraj do ene ure naslednjega dne in obe 
lokalni cesti očistili in s tem omogočili prevoznost. 
V nedeljo, 2. februarja, smo ob 9:15 uri prejeli 
obvestilo, da je drevo padlo na objekt Lovske koče 
na Križu. S 5 gasilci smo se nemudoma odpravili na 
pomoč k članom lovske družine in na kraju ugotovili, 
da so vrh drevesa, ki je padel na objekt že sami 
odstranili. Ocenili smo, da tudi druga drevesa 
ogrožajo objekt. Že ob samem ogledu območja, smo 
slišali čudne poke in opazovali, kako bližnja drevesa 
zaradi žledoloma padajo po tleh. Na lokacijo 
Lovskega doma je prispela tudi operativna skupina 
PGD Križ (to je namreč njihovo požarno območje), 
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zato smo se mi na podlagi informacije, da je na Podborštu pri Planinskem domu drevo 
padlo na cesto, odpravili tja. Drevo smo razžagali in ga odstranili s cestišča.  

Nadaljevali smo s 
pregledom lokalne ceste 
proti Komendki Dobravi in 
pri tem odstranili vsaj 10 
dreves oziroma delov 
dreves s cestišča. Števila 
odstranjenih dreves 
nismo šteli, zgolj 
ocenjujem število. Do 
Komendske Dobrave 
smo se prebili ob 11:45 
uri. Že ko smo se vračali 
s Komendske Dobrave, 
smo zopet morali 

odstraniti drevo, ki je medtem onemoglo pod težo žleda. Odločil sem se, da se po 
opravljenem nedeljskem kosilu ponovno zberemo v večjem številu in se zopet 
odpravimo na pregled najbolj kritičnih delov našega območja. Ob 13:00 uri se nas je v 
gasilskem domu na podlagi telefonskih klicev, zbralo 16 
gasilcev. Nadaljevali smo tam, kjer smo pred dobro uro 
končali, na lokalni cesti Podboršt – Komendska 
Dobrava in Mlaka – Tunjice. Odstranjevali smo podrta 
drevesa, a narava je bila tudi tokrat močnejša od nas. 
Okoli nas je stalno pokalo in lomilo veje, tako da je bilo 
dreves na cestišču vedno več. Komaj smo enega 
odstranili, že je padlo drugo, včasih tik za nami ali pred 
nami. K sreči nismo imeli nobenih poškodb, saj smo 
vseskozi opazovali, kaj se dogaja v naši okolici.    
Sredi operativnega dela odstranjevanja podrtih dreves 
nas je ReCO ob 13:37 uri preko pozivnikov obvestil, da 
je drevo padlo na državno cesto Lahovče – Komenda. 
Glede na pomembnost lokacije se nas je 7 gasilcev 
odpravilo na odstranjevanje tega drevesa. Po 
odstranitvi smo se zopet vrnili na prejšnjo lokacijo.  
Ob 15:53 uri smo preko pozivnikov s strani ReCO 
prejeli obvestilo, da je padlo drevo na državno cesto 
Moste – Komenda, 500 metrov od semaforja. 9 
operativcev je zopet bilo primorano zapustiti začasno 
mesto in odpravili smo se na odstranjevanje tega 
drevesa, a k sreči nismo imeli večjega dela, saj je medtem mimo pripeljal traktorist s 
plugom in del drevesa s ceste odstranil na rob vozišča.  
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Ob 17:01 uri je ekipa 4 gasilcev, ki se nam je medtem pridružila in je bila še v 
gasilskem domu, odstranila veje s cestišča pri cerkvi v Komendi in se nato na podlagi 
obvestila občana odpravila na ostranjevanje vejevja nasproti Zajčeve ceste 21, ker so 
le te onemogočale vožnjo mimo močno nagnjnih vej na lokalno cesto.  
Istočasno smo prejeli obvestilo, da je smreka padla 
na stanovanjski objekt na Mlaki 26 B. Z 12 gasilci 
smo se odpravili na to lokacijo in začeli sanirati 
poškodovani objekt, kajti lastnika žal ni bilo doma. 
Smo ga pa telefonsko obvestili o nesreči. 
Poškodovani del objekta smo pred morebitnim 
deževjem ali sneženjem ustrezno zaščitili.    
 
Druga ekipa, ki sem jo osebno vodil, pa se je zaradi 
približevanja noči in teme odpravila na ponovni 
ogled že prej omenjenih lokalnih cest. Zaradi 
znanega pravila, da najprej zaščitimo samega sebe 
in izredne nevarnosti, sem se po ogledu teh dveh 
cest odločil, da v temi ne smemo tvegati z našimi 
življenji in našo opremo (vozili), saj je v gozdu 
samo pokalo, kje pa poka  in se podira pa zaradi 
teme nisi več mogel ugotoviti.   Obvestil sem vse 
pristojne (ReCO, občinskega poveljnika Civilne 
zaščite, sosednjo občino Kamik in Cerklje, 
vzdrževalca občinskih cest, ...) da preko noči 
zapremo za ves promet obe lokalni cesti: Podboršt 
– Komendska Dobrava in Mlaka –Tunjice.  Tudi s 
pomočjo sotovarišev gasilcev smo obvestili vse 

prebivalce Komendske Dobrave, da je cesta proti Komendi 
zaprta in naj v res najnujneših primerih koristijo cesto proti 
Zalogu, ki je bila zvečer še nekako prevozna z osebnimi vozili. Z 
zaporo obeh cest za ves promet smo pričeli ob 18:00 uri.  
Ob 19:05 uri se je 5 gasilcev odpravilo na odstranjevanje 
podrtega drevja na cesto pri objektu Mlaka 35. 
Ob 19:30 uri tega dne smo se sestali vsi poveljniki gasilskih 
društev v občini (vsi smo tudi člani štaba Civilne zaščite) in si 
izmenjali svoja poročila za to nedeljo in se dogovorili, kako 
bomo postopali v nastali situaciji naslednjega dne. Dogovorili 
smo se, da naše društvo naslednjega dne nadaljuje z 
odstranjevanjem podrtih dreves in si za pomoč vpokliče tudi 
delovne stroje – avtodvigalo, traktor z vitlom. V primeru potrebe 
po dodatni pomoči gasilcev, pa se najprej pokličemo med sabo 
in si tako zagotovimo zadostno število ljudi.  
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Ob pol devetih zvečer smo se že malo izmučeni odpravili proti svojim domovom v 
upanju, da bo noč minila mirno, brez nujnih intervencij. A žal ni bilo tako, kajti ob 22:27 
uri so se zopet sprožili pozivniki z obvestilom, da je drevo padlo na državno cesto 
Lahovče – Komenda. Izvozili smo z 8 gasilci in dvema voziloma, si ogledali traso 
državne ceste od Komende do Lahovč, a podrtega drevesa, ki bi onemogočal promet, 
nismo zasledili.  Tudi na ReCO, ki so nas aktivirali, podrobnejših informacij niso imeli. 
Še bolj podrobno smo pregledali območje državne ceste, a nič novega. Predvidevam, 
da je kakšen mimo vožeči voznik, sam odstranil kakšno manjše drevo s ceste; takšnik 
manjših drevesc in vej pa je bilo ob cesti mnogo. Brez opravljanja dela, le izvoz z vozili 
in ogled kraja smo opravili, smo se vrnili na svoje domove. 
 
Naslednjega dne, 3. februarja, se naj je ob dogovorjeni uri zbralo 13 gasilcev in dva 

zunanja delavca z mehanizacijo ter delavci 
vzdrževalca občinskih cest. Najprej smo se 
odpravili proti Komendski Dobravi, da bi 
sprostili cesto in vaščanom omogočili 
prevoz. Poleg gasilskih vozil in gasilcev 
opremljenih z motornimi žagami, smo na 
pomoč zaradi dostopnejšega dela vpoklicali 
tudi avtodvigalo in traktorista z gozdarskim 
vitlom. Do 13:00 ure smo se uspeli prebiti 
do najbolj oddaljenega objekta na 
Komendski Dobravi. Koliko dreves je bilo 
odstranjenih, 
žal nimam 
podatka, ker 
pri vsakem 

drevesu 
nisem uspel 
biti prisoten, 
verjetno pa 
je številka 
blizu 1.000. 
Poleg že 

podrtih 
dreves smo 
odstranjevali 
tudi drevesa 
in veje, ki so ogrožale, da bodo padle na 
cesto ali pa so ogrožale telefonsko omrežje 
na relaciji Podboršt – Komendka Dobrava. 

O poškodovanju zračnega telefonskega omrežja je bilo obveščeno tudi podjetje 
Telekom Slovenije. Cesta proti naj bolj oddaljenemu objektu na Komendski Dobravi 
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(Vrtače) je bila videti strašno, mnogo dreves je ležalo vsepovprek, mnogo jih je grozilo, 

da bodo še padla ali pa so v času naše akcije že 
padala.  Ni nam bilo lahko ob stalni grožnji, da se 
kakšno drevo podre na nas. Naselje Komendska 
Dobrava je zaradi okvar na elektro omrežju bilo tudi 

brez električne energije vse 
do torka zvečer. Nekateri 
vaščani so si sami 
pomagali z agregati – 
takšnimi ali drugačnimi, 
lastnimi ali sposojenimi. Mi 
smo z enim agregatom 
omogočili vsaj najnujnejšo 
oskrbo z elektriko trem 
stanovanjskim objektom. V 
popoldanskem času pa 
smo se začeli prebijati od 
Mlake proti Tunjicam. Tudi 
tu situacija na cesti ni bila 
nič drugačna kot proti 
Komendski Dobravi, modra 
še slabše, še več podrtih 

dreves. Ker se do konca naše občine kljub našemu intenzivnemu delu in volji do 18:00 
ure nismo uspeli prebiti, smo cesto še za en dan imeli zaprto in delo nadaljevali 
naslednjega dne.      
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Naslednjega dne, 4. februarja, se nas je zbralo 11 gasilcev in delavec z mehanizacijo 
ter delavci vzdrževalca občinskih cest. Zopet smo se odpravili proti Tunjicam in 
nadaljevali prejšnjega dne nedokončano delo. Slike verjetno zgovorno prikazujejo stanje 
na terenu.  
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   Z delom smo zaključili ob 17:00 uri, ko so bile 
vse ceste vsaj približno usposobljene za 
promet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 



 

 

 
Tel: 01/8341193 

ID za DDV: 43693920    

Matična številka: 5239605 

Poslovni račun: SI56  0700 0000 1188 049 

E-mail: info@pgd-komenda.si 

Internet: www.pgd-komenda.si  

 

 

 

 P o r o č i l o  p o v e l j n i k a  Stran 8 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMENDA 

GLAVARJEVA CESTA 65, 1218 KOMENDA 
 

 

Poveljstvo  

Za zaključek dneva pa smo ob 19:45 uri s 7 gasilci ponovno odšli na teren, to pot smo 
morali odstraniti drevo v križišču cest Gmajnica – Podboršt, ki se je močno nagnilo nad 
cesto in grozilo, da bo vsak čas padlo na cesto.  
 
Tudi naslednjega dne smo bili telefonsko obveščeni, da se je močno nagnilo drevo v 
Nasovčah in da se bojijo, da bo padlo na državno cesto. Po ogledu kraja s 5 gasilci 
smo poklicali Policijo in vzdrževalca državnih cest, kajti morebitno podiranje 
nagnjenega drevesa bi zahtevalo popolno zaporo te državne ceste. Po skupnem 
posvetu smo se odločili, da je zadeva preveč riskantna za podiranje in da ni velike 
bojazni, da bi se samo od sebe podrlo. 
 
V času te večdnevne akcije smo poleg materialnih stroškov (gorivo za vozila, bencin za 
motorne žage, olje za motorne žage) utrpeli tudi škodo na naši opremi v ocenjeni 
vrednosti 950,00 €, saj smo v akciji poškodovali en meč motorne žage, strgali dve 
verigi motorne žage in uničili (strgali) eno intervencijsko obleko. Upamo in želimo si, da 
nam bi lokalna skupnost ali država vsaj deloma povrnila dejanske stroške uničene 
oziroma poškodovane opreme.  
 
Ob zaključki tega dela poročila pa moram poudariti, da ne razumem posameznih 
občanov, ki so se kljub večkratnim pozivom preko medijev (TV in radio), da se ne 
gibljejo po gozdovih zaradi izredne nevarnosti, mirno sprehajali in rekreirali po teh 
nevarnih poteh. Kaj bi bilo, ko bi kakšno drevo ali del njega padlo na te sprehajalce in 
ljubitelje narave. Ne znam si predstavljati kakšen rom pom pom bi tedaj nastal.   

 

Na pomoč !   
 
 

  
 
 

 

 

 

 

 
   
 

 


