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Komenda, 18. januar 2018 

 

POROČILO POVELJNIKA ZA 124. REDNI OBČNI ZBOR  

PROSTOVOLJNEGA GASILSKEGA DRUŠTVA KOMENDA 

 

 

Svoje poročilo vam tudi letos, ob zaključku svojega drugega mandata, kot na vseh 

dosedanjih devetih občnih zborih društva,  predstavljam po že ustaljenem načinu in 

namenu operativnega dela. 

 

1. INTERVENCIJE 

 

V minulem letu je naše društvo opravilo 15 evidentiranih intervencij. Ocenjujem, da bi 

bile podrobnosti o vsaki posamezni intervenciji za Občni zbor preobsežno in v nekem 

smislu preobremenjujoče, zato občnemu zboru podajam samo osnovne (statistične) 

podatke. Podrobna poročila o posamezni akciji so pisno podana v nadaljevanju pisnega 

poročila, predstavljena na sejah Upravnega odbora in objavljena na naši internetni 

strani http://www.pgd-komenda.si/ ter facebook strani 

https://www.facebook.com/pgd.komenda. 

 

Podrobna poročila: 

 

1. Tudi Novoletni prazniki nam gasilcem ne prizanesejo. Tako smo 2.1.2017 

ob 14:09 prejeli poziv »Požar med Komendsko 

in Cerkljansko Dobravo«. Na intervencijo smo 

izvozili z vozilom 01 (GVC 16/25) s 5 gasilci in 

vozilom 04 (GV1) z 8 gasilci. Na kraju, kjer 

je gorela podrast in grmovje na majhni 

površini (petih kvadratnih metrov), smo z 

manjšo količino vode začetni požar skupaj z 

gasilci PGD Moste pogasili. Požar je bil sicer lociran v sosednji občini 

Cerklje na Gorenjskem. Intervencija je za naše društvo trajala do 14:53 

ure. K sreči je bil požar zapažen še v fazi razvijanja in ni prišlo do večjega 

razširjenja.   

 

 

http://www.pgd-komenda.si/
https://www.facebook.com/pgd.komenda
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2. Dne 03.01.2017 je ob 9.42 na Gmajnici (Šmidov log) zagorela vsebina dveh 

komunalnih zabojnikov ter tri ciprese. Na 

intervencijo smo izvozili iz vozilom 01 (GVC 16/25) 

ter s 5 člani posadke in požar lokalizirali ter pogasili. 

Večja materialna škoda ni nastala. V gasilskem domu 

je v pripravljenosti ostalo 6 operativcev. Na 

intervenciji so sodelovali tudi gasilci PGD Moste, 

katerih posredovanje ni bilo potrebno.  

  

 

 

 

3. Dne 06.01.2017 smo bili ob 7.50 obveščeni da ob objektu Klanec 7 D gori 

drevo. Z vozilom 01 (GVC 16/25) ter s 7 člani 

posadke smo odhiteli na posredovano lokacijo, kjer 

je gorelo votlo deblo. Drevo smo podrli in razžagali 

ter pogasili goreči del. Na lokacijo intervencije je 

prispela s svoje druge intervencije tudi ekipa PGD 

Moste. Intervencijo smo zaključili ob 8:46 uri. 

 

 
  

 

 

  

4. Dne 17.01.2017 je ob 11.27 zagorela drvarnica v Mostah 43 D. Požar se 

je hitro razširil na bližnjo stanovanjsko 

hišo in sosednjo garažo. Na intervencijo 

smo izvozili z voziloma 01 (GVC 16/25) 

in vozilom 03 (GVM) ter 9 gasilci. Poleg 

»domačih« gasilcev iz PGD Moste, so 

posredovali tudi gasilci iz PGD Križ in 

PGD Kamnik. Požar, ki je povzročil 

večjo materialno škodo, smo s skupnimi 

močmi omejili in ga pogasili.  
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5. V torek 14.02.2017 je ob 20:53 zagorela lesena lopa ob objektu Mlaka 6. 

O požaru smo bili obveščeni ob 20:57. Z vozilom 

01 (GVC 16/25) in šestimi gasilci smo izvozili ob 

20:58, z vozilom 02 (GVC 24/50) in petimi gasilci 

smo izvozili ob 21:02. Požar smo skupaj z gasilci 

PGD Moste in PGD Križ pogasili in iz lope iznesli 

večjo količino kemikalij, dve plinski jeklenki in 

ostale predmete. Požar je lopo uničil in poškodoval tudi fasado stanovanjske 

hiše. Pri gašenju požara se je opekel eden od domačih. Prvo pomoč je sam 

poiskal v ZD Kamnik. Vzrok požara raziskuje Policija. Intervencija se je za 

naše društvo zaključila ob 23:20. 

6. V sredo, 22.02.2017 je zaradi počene vodovodne cevi voda poplavila kletne 

prostore stanovanjskega objekta na Glavarjevi 

cesti v Komendi. Po aktiviranju ob 14:43 smo 

izvozili z  voziloma 01 (GVC 16/25)  in 04 

(GV-1) in devetimi gasilci ob 14:47.  Iz 

objekta smo prečrpali približno osem kubičnih 

metrov vode. Na intervenciji je sodeloval tudi dežurni vodovodar 

pogodbenega vzdrževalca, ki je okvaro na vodovodnem omrežju tudi 

odpravil. Intervencija se je za naše društvo zaključila ob 16:30 uri. 

7. Dne 07.03.2017 smo bili ob 19.59 obveščeni o 

dimniškem požaru na Krekovi ulici v Komendi. Na 

kraj požara smo ob 20:01 izvozili z vozilom 01 

(GVC 16/25) in z 5 člani posadke, v domu pa je 

bilo v pripravljenosti 14 še gasilcev. Na 

intervenciji so sodelovali tudi kolegi iz PGD Moste 

s katerimi smo skupaj počakali, da so goreče saje 

pogorele in očistili dimniško tuljavo. Lastniku je 

bilo nadaljnjo kurjenje prepovedano.   
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8. Dne 28.03.2017 se je okoli 20.00 na 

dvorišču servisnega podjetja v naselju Potok 

pri Komendi iz tovornega vozila razlilo 

hidravlično olje. Po pozivu lastnika podjetja 

smo izvozili z  vozilom 01 (GVC 16/25). Po 

pregledu situacije na kraju nesreče smo 

ugotovili, da se je razlilo cca 80 litrov 

hidravličnega olja. Preko Centra 112 smo aktivirali tudi PGD Moste in 

Kamnik. Zavarovali smo mesto razlitja, z vpojnimi sredstvi posuli razlito 

olje in očistili onesnaženo površino. Za ustrezno odstranitev 

kontaminiranega vpojnega sredstva bo poskrbelo podjetje Kemis d.o.o. Znan 

je tudi povzročitelj dogodka. Pri dokončni sanaciji se nam je pridružilo še 

vozilo 04 (GV-1). Intervencija se je za naše društvo  končala ob 22:06 uri. 

9. Dne 10.4.2017 smo bili ob 11:27 uri preko pozivnikov obveščeni, da je 

kljub opozorilom o veliki požarni 

ogroženosti naravnega okolja in 

prepovedi kurjenja v naravi  ob 

požigu v naravi prišlo do širitve 

požara proti gozdu in proti 

stanovanjski hiši. Po pozivu smo 

izvozili z  vozili 01 (GVC 16/25), 02 

(GVC24/50) in 03 (GVM). Požar na 

območju cca 600 m2 smo z 12 gasilci hitro omejili in pogasili ter preprečili 

nadaljnjo širitev v gozd in na stanovanjski objekt. Na intervenciji je 

sodelovalo tudi PGD Moste.  Prisotna je bila tudi Policija Kamnik. 

Intervencija se je za naše društvo  končala ob 12:30 uri.  

10. Dne 25.4.2017 smo ob 14:02 gasilci prejeli poziv, da je v Tunjicah (občina 

Kamnik) proti vasi Mlaka (občina Komenda) s kmetije 

pobegnilo 5 teličkov. Na poziv se je odzvalo 6 

operativcev, ki so izvozili z vozili 03 (GVM) in 04 

(GV-1). Tri teličke so ujeli v vasi Mlaka, dva pa sta 

bila že ujeta v Tunjicah. Na intervenciji, ki je za 

naše društvo trajala dobre pol ure so sodelovali tudi 

kolegi iz PGD Tunjice in PGD Kamnik.  

http://www.pgd-komenda.si/2017/04/velika-pozarna-ogrozenost-naravnega-okolja/
http://www.pgd-komenda.si/2017/04/velika-pozarna-ogrozenost-naravnega-okolja/
http://www.pgd-komenda.si/2017/04/velika-pozarna-ogrozenost-naravnega-okolja/
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11. Dne 09.06.2017 smo ob 7:28 prejeli poziv, da je prišlo do onesnaženja 

potoka Reka v naselju Potok pri Komendi. Aktivirani smo bili gasilci PGD 

Kamnik, Komenda in Moste. Izvozili smo z vozilom 01 (GVC 16/25) s 

posadko 6 gasilcev. Po pregledu kraja dogodka je bilo ugotovljeno, da v 

potoku plava neka bela snov - mleko zmešano z vodo in ni nevarnosti za 

onesnaženje. Intervencija je trajala 1 uro. 

12. Naslednjo  intervencijo v tem letu smo imeli dne 03.09.2017, ko smo bili 

ob 13:32 uri preko pozivnikov obveščeni 

o POŽARU NA SMETIŠČU PUBLICUS 

V SUHDOLAH. Po pozivu smo izvozili z 

devetimi gasilci z  voziloma 01 (GVC 

16/25) in 02 (GVC 24/50), kaj kmalu 

so se nam pridružili še štirje gasilci z 

vozilom 03 (GVM), en gasilec pa je 

ostal v Gasilskem domu. V teku 

dolgotrajne intervencije sta se nam pridružila še dva gasilca. Na 

intervenciji smo sodelovali gasilci  celotne GZ Komenda in GZ Mengeš. 

Intervencija se je za naše društvo končala ob 19:37 uri.  

13. V soboto, 04.11.2017, smo bili ob sredi noči ob 2:02 uri, preko pozivnikov 

obveščeni, da je nastal požar v kurilnici 

na Klancu 9 A. Po pozivu smo izvozili z  

vozilom 01 (GVC 16/25) s 6 operativci. V 

nadaljevanju se nam je pridružilo še vozilo 

02 (GVC24/50) . Skupaj z gasilci PGD 

Moste in PGD Križ smo požar skladovnice 

drv v neposredni bližini peči lokalizirali in 

pogasili. Celotni objekt smo prezračili, 

glavnino nepravilno skladiščenih drv, tudi 

tista, ki še niso bila ožgana, smo iznesli 

iz objekta. Prisotna je bila tudi Policija Kamnik. Intervencija se je za naše 

društvo s prihodom na izhodiščno točko (v gasilski dom)  končala ob 04:07 

uri.  
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14. Dne 28.11.2017 smo bili ob 17:56 s strani občana obveščeni o dimniškem 

požaru na Mlaki. Na klic smo se odzvali z 

šestimi operativci in vozilom 01 (GVC16/25), 

trije operativci pa so ostali v pripravljenosti v 

gasilskem domu. Na kraju smo ugotovili, da gre 

za gorenje saj v dimniku. Počakali smo, da so 

saje pogorele in nadzorovali gorenje, očistili 

dimniško tuljavo ter objekt pregledali s 

termokamero. Lastnici smo odredili prepoved 

kurjenja do strokovnega pregleda s strani 

dimnikarja. Intervencija je za naše društvo 

potekala uro in pol.  

 

15. 15 evidentirano intervencijo smo opravili 04.12.2017, ko smo ob 15:04 uri preko 

pozivnikov prejeli obvestilo GMAJNICA 77, GORI 

TRAFO POSTAJA NA OVINKU ZA GORO. Na 

intervencijo smo izvozili z voziloma 01 (GVC 16/25) in 

vozilom 02 (GVC 24/50) ter 10 gasilci. En gasilec pa je 

bil še v gasilskem domu. Na drogu trafo postaje je 

zgorela varovalka transformatorske postaje. Ker je bila 

trafo postaja še pod elektro napetostjo in ni grozila 

nevarnost širjenja požara, smo počakali do prihoda 

delavcev Elektra Ljubljana. Medtem je goreča 

varovalka ugasnila. Opravili smo preventivni pregled 

kraja požara. Na kraj intervencije so prispeli bili gasilci 

PGD Moste ter PGD Križ, a njihova pomoč k sreči ni 

bila potrebna, zato so se kaj kmalu vrnili v svoja domova. Tudi mi smo kaj kmalu 

zaključili z intervencijo in sicer ob 15:35 uri.  

 

 

 

 

 

 



PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMENDA 

GLAVARJEVA CESTA 65, 1218 KOMENDA 
 

 

 

 

 

 

 

               POROČILO POVELJNIKA ZA 124. OBČNI ZBOR 2018                                                    
 

 

                                                                                                                                     SSttrraann::  7 

  
 

Po klasifikaciji GZS so intervencije razdeljene takole: 

 Število intervencij Število članov 

Reševanje ob nesreči z nevarno snovjo 2 14 

Tehnična in druga pomoč 2 16 

Gašenje požarov na objektih 6 72 

Gašenje požarov v komunalnih in drugih 

zabojnikih 
1 11 

Gašenje požarov v naravi 4 55 

SKUPAJ 15 168 

 

 

Seznam udeležb gasilk in gasilcev na intervencijah:  

Ime  Priimek Status  Število ur Intervencij 

VERONIKA BERGANT Operativec 1,6 2 

VINKO BRICELJ Operativec rezerva 0,9 1 

NIK ČEH Gasilec pripravnik 1,0 1 

BOŠTJAN DACAR Operativec 6,3 5 

JERNEJ DACAR Operativec rezerva 1,0 1 

FRANC GRKMAN Operativec 11,6 6 

MARTIN GRKMAN Operativec 10,9 9 

ANJA JENKO Operativec rezerva 0,9 1 

LEON JUHANT Operativec 5,3 3 

PETRA KERN Operativec rezerva 6,1 4 

GREGOR KORBAR Operativec  7,8 7 

MATJAŽ KOŽELJ Operativec rezerva 6,8 3 

TJAŠA KOŽELJ Operativec rezerva 0,5 1 

ALEŠ LONČAR Operativec 12,2 10 

TADEJA LONČAR Operativec rezerva 1,0 1 

JAKA MAČEK Operativec 12,3 6 

ALEŠ MENCIGAR Operativec 25,9 15 
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IZTOK MENCIGAR Operativec 21,1 11 

MATJAŽ MENCIGAR Operativec 18,3 10 

KARMEN PETEK Gasilec pripravnik 1,0 1 

NATAŠA PETEK Gasilec pripravnik 1,0 1 

STANISLAV POGLAJEN Operativec 21,9 11 

DRAGO POTOKAR Operativec rezerva 1,0 1 

JURE RAVNIKAR Operativec 19,0 10 

ROK REPENŠEK Operativec 15,5 7 

JAKOB ROGELJ Operativec 3,1 2 

ANTON SMREKAR Operativec 9,7 4 

MATIC SMREKAR Operativec 15,2 8 

SIMONA SPRUK Operativec 1,0 1 

ALJAŽ ŠTEBE Operativec 15,0 9 

DAMJAN URANIČ Operativec 9,5 5 

FRANC VERHOVNIK Operativec rezerva 8,8 6 

MIHA VODE Operativec 8,7 5 

NATAŠA  ŽIBERT Operativec 1,0 1 

  SKUPAJ 283,8  

 

 

H V A L A 

 
vsem sodelujočim, ki s svojim prostovoljnim delom in požrtvovalnostjo 

rešujemo življenja in lastnino drugih, ne glede na čas, vremenske 

razmere, utrujenost, lokacijo, ... .   
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2. VAROVANJA IN POŽARNA STRAŽA  

 

V preteklem letu smo  pri varovanju 11 prireditev in opravljanju požarne straže 

opravili 559,4 ur, na katerih delih in opravilih je sodelovalo 32 gasilk in gasilcev. Ta 

varovanja oziroma opravljanje požarne straže so bila:  
   

VAROVANJA Datum ur oseb 

Skoki na Gori 19.02.2017 32 8 

Spomladanski sejem - POŽARNO VAROVANJE 07.04.2017 36 6 

Spomladanski sejem - POŽARNO VAROVANJE 08.04.2017 54 7 

Spomladanski sejem - POŽARNO VAROVANJE 09.04.2017 54 7 

Velikonočna procesija 15.04.2017 8 8 

MARATON - WINGS FOR LIFE 07.05.2017 36 24 

Kolesarska dirka Velika Nagrada Komende 14.05.2017 98 14 

Interexport – 10 let – POŽARNO VAROVANJE 11.06.2017  42 6 

Telovska procesija 15.06.2017 5,4 6 

Kolesarski maraton ALPE 02.07.2017 6 12 

Jesenski sejem - POŽARNO VAROVANJE 06.10.2017 36 6 

Jesenski sejem - POŽARNO VAROVANJE 07.10.2017 54 7 

Jesenski sejem - POŽARNO VAROVANJE 08.10.2017 54 7 

Miklavževanje 05.12.2017 26 13 

Polnočnica 24.12.2017 18 9 

Skupaj  559,4 32 
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3. TEKMOVANJA  

Naj najprej iskreno čestitam naši tekmovalni desetini Članic A, ki so v preteklem 

obdobju dosegle resnično zavidljive rezultate, vsaj za naše društvo in našo Gasilsko 

zvezo. Poleg skupnega drugega mesta v ciklusu tekmovanj GZS v spajanju sesalnega 

voda za leto 2017, so si s četrtim mestom na Državnem tekmovanju v Kopru v letu 

2016 zagotovile pravico sodelovanja na kvalifikacijah za udeležbo na Gasilski 

olimpijadi. Vse svoje moči, prosti čas, …., so podredile pripravam na kvalifikacije, ki so 

potekale 23.4.2017 v Slovenskih Bistrici. Dosegle so izvrsten rezultat, dosegle 

olimpijsko normo, zasedle odlično tretje mesto. Žal pa se zaradi določil, da se gasilske 

olimpijade lahko udeležita le dve ekipi članic A iz Slovenije, niso uspele kvalificirati. 

Kljub temu ISKRENE ČESTITKE za dosežen rezultat, enake čestitke veljajo tudi 

vsem, ki s(m)o jim na tej poti pomagali, predvsem mentorjema Dragu in Alešu.  

 

Lanskoletno občinsko tekmovanje gasilcev v gasilsko športnih disciplinah za člane je 

potekalo v nedeljo 4. junija 2017 v organizaciji GZ Kamnik na Stadionu v Mekinjah. 

Naše društvo je sodelovalo z 11  ekipami in sicer: pri pionirjih – 1 ekipa, mladincih – 1 

ekipa, mladinkah – 1 ekipa, veteranih – 1 ekipa, veteranke – 1 ekipa, članicah A – 1 

ekipa, članicah B - 1 ekipa,  članov A – 2 ekipi in člani B – 2 ekipi, v kategoriji pionirk 

pa nam žal ni uspelo sestaviti ekipe. V devetih kategorijah, kjer smo sodelovali, smo 

osvojili 3 prva mesta, 5 drugih mest, 2 tretja mesta, in 1 peto mesto, kar je 

zadostovalo za ponovno osvojitev pokala Občine Komenda, ki ga le ta namenja 

najboljšemu društvu na tem tekmovanju. Upam, da bomo tudi na letošnjem občinskem 

gasilskem tekmovanju tako uspešni.  

 

V soboto, 2. decembra 2017 smo pripravili drugo tekmovanje v Spajanju sesalnega 

voda v prostorih našega društva, ki je štelo tudi za pokal GZ Gorenjske. Za uspešno 

izvedeno tekmovanje gre zahvala predvsem našim članom tudi članom PGD Zalog, ki so 

nam pomagali pri izvedbi tekmovanja z gasilsko opremo in računalniško podporo. Na 

tekmovanju je sodelovalo 27 tekmovalnih ekip, kar šest ekip več kot preteklo leto. 

Med drugim so se tekmovanja udeležili tudi člani DVD Andrilovec iz sosednje Hrvaške. 

Naši prostori so bili skoraj premajhni za vse gledalce.   

 

Naj se na tem mestu zahvalim vsem tekmovalcem in njihovim mentorjem, od pionirskih 

do veteranskih ekip, ki so poskrbeli, da se ime našega društva pojavlja med 

tekmovalnimi ekipami širom države. 
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Omeniti moram tudi ekipo članov A, ki se je v preteklem letu vse uspešneje spopadala 

z ostalimi ekipami v pokalnem tekmovanju GZS v spajanju sesalnega voda. Vse 

uspešnejši so bili. A so se v letošnjem letu zaradi različnih vzrokov in razlogov 

odpovedali temu tekmovanju. Enako so se članice A odločile za enoletni premor. Upam, 

da bo ta njihova napoved o »samo enoletnem premoru« resnično držala.   

 

V vezi tekmovanj članov pa naj še omenim, da smo se tudi v preteklem letu z vozilom 

02 udeležili že tradicionalnega Tekmovanja voznikov gasilskih vozil za pokal Preddvora.  

To pot kar s tremi ekipami. V lanskem letu je ekipa Matjaž Mencigar, Stanislav 

Poglajen in Aleš Mencigar v kategoriji »vozil GVC16/25, GVC 24/50 in večja vozila« 

osvojila prvo mesto. 

 

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 primerno, moramo tudi zanj skrbeti kot dober gospodar. O 

nepravilnostih na hidrantnem omrežju oziroma o neizpravnostih, ki jih je bilo tudi v 

preteklem letu izredno malo, smo obvestili vzdrževalca javnega vodovodnega sistema. 
  

Smo pa gasilci primerni oziroma naj bi bili usposobljeni tudi za druga opravila 

(čiščenje kanalizacije, cest in parkirišč, polnjenje hišnih bazenov). Kar nekaj ur smo 

preživeli na teh opravilih. Za polnjenje hišnih bazenov imamo evidentiranih 10 izvozov, 

medtem ko smo za opravila pri čiščenjih cest in kanalizacije evidentirali 8 izvozov.  

 

Mi gasilci izkazujemo svojo pripadnost tudi s svojo obleko, pa naj bo to delovna ali 

svečana, čeprav se svečanih oblek kar nekako sramujemo in se ne udeležujemo 

slovesnosti v njih. V preteklem letu smo se v njih udeležili našega občnega zbora, 

občnih zborov sosednjih društev, kjer je bila zaželjena svečana obleka, maše v čast 

Svetemu Florjanu v Mostah, maše v čast Svetemu Mihaelu v Mengšu, svečanosti ob 80 

letnici PGD Veliko Mlačevo. V njih smo k zadnjemu počitku pospremili naši članici Beti 

Zupančič in Marijo Maren. Na vseh teh prireditvah nas je sodelovalo 22 gasilk in 

gasilcev, čeprav je svečanih oblek kar nekaj več.     
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4. IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE  

Na tečaje, ki jih organizira Gasilska zveza Slovenije nam je v preteklem letu uspelo 

uvrstiti  

 DVA gasilca na tečaj za gašenje notranjih požarov – modul A   

 ENEGA gasilca na tečaj za inštruktorja 

 ENEGA gasilca na tečaj za tehničnega reševalca 

 TRI gasilce na testiranje sodnikov za gasilske in gasilsko športne discipline – 

obnovitev licence 

 

Vsi so tečaje uspešno zaključili.  

 

Tudi operativni gasilci smo se izobraževali. 

V preteklem letu smo pripravili le 6 operativnih vaj, ki se jih je v povprečju udeležilo 

13,2 operativcev. Občinske gasilske vaje v naši organizaciji na Mlaki smo se udeležili z 

18 operativci. 

  

Člani poveljstva smo se v preteklem letu sestali na sedmih sestankih, na katerih smo 

razpravljali o temah s področja poveljstva. 

 

 

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 v akcijah ali na vajah poškodovano opremo. Osnovne in obvezne 

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 je še vedno pri osebni zaščitni opremi, 

kajti kar nekaj osebne zaščitne opreme je potrebno nadomestiti oziroma dokupiti, saj 

jim je rok uporabe že skoraj potekel, tako zaradi njihove starosti kot zaradi 

iztrošenosti oziroma neustreznosti. V okviru lastnih finančnih sredstev, kar nam jih 

ostane, skrbimo za posodabljanje in obnavljanje osebne zaščitne opreme. V lanskem 

letu smo tako iz dela sredstev iz naslova Požarne takse in dela lastnih sredstev 

opremili tri gasilce z novimi intervencijskimi oblekami in zaščitnimi čeladami. 

 

Za nakup kakšne specialne opreme za intervencije, za katere nismo v popolnosti 

usposobljeni in jih zakonsko tudi ne smemo opravljati (na primer: tehnično reševanje 

ob prometnih nesrečah, nesreče z nevarnimi snovmi, ...), čeprav bi v morebitnih 
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konkretnih akcijah morda kaj prej lahko delovali kot pa da čakamo GEŠP, pa je moje 

osebno mnenje še vedno nespremenjeno in morda drugačno od koga tukaj prisotnega: 

ekonomsko je ni upravičeno nabavljati, saj vsaka takšna oprema ni poceni. Zavedam se 

namreč, da bi ob morebitni neustrezni ali nepravilni uporabi ali kakšni poškodbi tako 

operativnega gasilca kot morebitnega poškodovanca oziroma predmeta reševanja lahko 

prišlo do odškodninskih tožb, ki nebi bile majhne. Osnovna znanja za opravljanje tudi 

takšnih del imamo in jih tudi nadgrajujemo, a sama oprema je predraga investicija za 

naše društvo, tudi iz razloga, da moramo še kar nekaj let redno vračati obroke za 

najeti kredit za gradnjo našega prizidka.   

 

6. ZAKLJUČEK  

 

Naj se na koncu svojega obširnega poročila, zahvalim vsem sotovarišicam gasilkam 

in sotovarišem gasilcem, predvsem pa predsedniku in namestniku poveljnika ter 

podpoveljniku, ki so mi tudi v tem letu pomagali pri mojem delu, kolikor ga poleg 

službe lahko namenjam gasilstvu. Mnogokrat ste prevzeli moje delo, predvsem na 

področju priprav in izvedbe operativnih vaj.  

 

Sestavni del poročila je tudi obsežno Statistično poročilo našega društva za obdobje 

od 01.01.2017 do 31.12.2017, ki ga nudi program VULKAN, in si ga lahko vsak, ki je 

zainteresiran, 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. 

 

 

NA POMOČ 
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