
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMENDA
GLAVARJEVA CESTA 65, 1218 KOMENDA

             POROČILO POVELJNIKA ZA 125 OBČNI ZBOR 2019      

Komenda, 6. januar 2019

POROČILO POVELJNIKA ZA 125. REDNI OBČNI ZBOR 
PROSTOVOLJNEGA GASILSKEGA DRUŠTVA KOMENDA

Svoje poročilo vam tudi letos, po prvem letu svojega tretjega mandata, kot na vseh
dosedanjih desetih občnih zborih društva,  predstavljam po že ustaljenem načinu in
namenu operativnega dela.

1. INTERVENCIJE
V minulem letu je naše društvo opravilo 15 evidentiranih intervencij. Podrobna poročila
o  posamezni  akciji,  ki  so  navedena v  nadaljevanju,  so  bila,  predstavljena  na  sejah
Upravnega odbora našega društva in so sproti objavljena tudi na naši internetni strani
www.pgd-komenda.si/ 
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Podrobna poročila:

1. Prvo in zelo obsežno intervencijo v letošnjem letu smo opravljali od 9.1.2018 do 
13.1.2018.  V torek, 09.01.2018, smo ob 14:53 uri preko
pozivnikov prejeli obvestilo ISKALNA AKCIJA – ZBOR V
DOMU. Po prejetih prvih informacijah smo se skupaj s
člani PGD Moste, PGD Križ in PGD Lahovče odpravili na
širše območje med Potokom, Nasovčami, Lahovčami pa vse
tja do Poslovne cone Komenda in Žej. Pregledovali smo
predvsem gozdnata območja. Poleg 43 gasilcev (Komenda –
25, Moste - 9 in Križ - 9) in Policije, je v iskalni akciji
sodelovalo tudi 10 prostovoljcev. Pogrešanega Anžeta  žal
nismo našli. 

2. Iskalno akcijo smo nadaljevali naslednjega dne, v sredo 10.01.2018, ko smo ob 
8:23 skupaj s Policijo formirali operativni štab v
Planinskem domu na Podborštu in z iskalno akcijo
pričeli ob 10:00 uri. V iskalni akciji je skupaj
sodelovalo 110 oseb; 53 gasilcev (Komenda – 22,
Moste – 10, Križ – 10, Tunjice – 7 in Šenturška
gora – 4), 12 kinologov s psi, 17 prostovoljcev, 3
lovci, Policija s konjenico. Iskalno akcijo smo žal neuspešno zaključili ob 18:00 uri. 

3. Tudi v četrtek, 11.01.2018 smo ob 9:30 uri s štabom v našem gasilskem domu
nadaljevali z iskalno akcijo. Preko dneva je v iskalni
akciji sodelovalo 66 oseb; 28 gasilcev  (Komenda –
10, Moste – 10 in Križ – 8), 14 kinologov s psi, 7
prostovoljcev,  1  lovec  in  Policija.  Po  pregledu
celotnega  območja  naše  občine  smo  z  iskalno
akcijo zopet neuspešno zaključili ob 15:00 uri. 

4. V nočnih urah (ob 19:40) pa smo na željo domačih in po usmeritvah bioenergetika
zopet formirali iskalne skupine in skupaj s 17 člani PGD Tunjice pregledali večji del
naselja Tunjice. Članov našega društva nas je bilo 13. Tudi Policija je sodelovala pri
tem delu iskalne akcije. Ob 23:20 uri zopet neuspešno končali iskalno akcijo. 

                                                                                                                                     Stran: Stran: 3
 



PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMENDA
GLAVARJEVA CESTA 65, 1218 KOMENDA

             POROČILO POVELJNIKA ZA 125 OBČNI ZBOR 2019      

5. V soboto, 13.01.2018 smo se ob 8:30 uri  zopet na željo domačih in po navodilih
ter  usmeritvah  bioenergetičarke  odpravili  na  področje  pod  Šenturško  goro,
Tunjic,  Sidraža,  Laniš  in  Šenturške  Gore  in  nadaljevali  z  iskalno  akcijo  za
pogrešano osebo. V iskalni akciji so sodelovali tudi lovci, prostovoljci in dva člana
Policije. Skupaj nas je bilo 23, od tega  13 gasilcev PGD Komenda. Zopet smo bili
neuspešni in akcijo zaključili ob 16:00 uri. Naslednjega dne so pogrešano osebo, žal
mrtvo,  našli  slučajni  pohodniki.  Samo za  informacijo:  v  vseh  dnevih  iskalne
akcije  je  sodelovalo  277  oseb,  od  tega  168  gasilcev  (82  gasilcev  PGD
Komenda),  skupaj  smo  opravili  1.697,7  iskalnih  ur,  od  tega  gasilci  987,2
iskalnih ur (PGD Komenda 501,0 uro).   

 
6. Naslednjo intervencijo v lanskem letu smo imeli 22.02.2018. Osrednja enota je ob

08:58 preko pozivnikov prejela obvestilo »PRI BURNIKU V SUHADOLAH GORI V 
DIMNIKU«. Po dveh  minutah pa je sledilo
alarmiranje celotne naše zveze z obvestilom
»PRI BURNIKU V SUHADOLAH 14 B GORI
HIŠA«. Po pozivu smo izvozili z vozilom 01
(GVC 16/25) in z vozilom 02 (GVC 24/50) ter
s 7 operativci. V gasilskem domu sta bila v
pripravljenosti še 2 gasilca. Na intervenciji
so sodelovali še gasilci PGD Moste in Križ.
Požar smo hitro omejili in pogasili. Člani PGD
Moste so požarišče pregledali s termo
kamero in poškodovano ostrešje prekrili s ponjavo. Prisotni so bili tudi policisti PP 
Kamnik, bi so oziroma bodo ugotavljali vzrok požara.  

7. Naslednjo intervencijo smo opravili dne 29.03.2018, ko smo ob 11.45 preko 
pozivnikov prejeli  obvestilo »GLAVARJEVA
CESTA 47, KOMENDA – V BLIŽINI NASLOVA
GORI KOMUNALNI ZABOJNIK«.  Izvozili smo z
vozilom 01 (GVC 16/25) s 3 operativci. Sama
informacija o lokaciji kot se je izkazalo, ni bila
točna). V gasilskem domu so ostali v
pripravljenosti še 4 gasilci. Na intervenciji so
sodelovali še gasilci PGD Moste, ki so prvi locirali
požar ob Šolski poti in manjši požar pogasili. 
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8. Dne 29.05.2018 smo ob 15:46 po samoaktiviranju na podlagi klica občana izvozili 
proti Komendski Dobravi,
kjer je v gozdu gorel
telekominikacijski
nadzemni kabel. Požar smo
hitro pogasili. O poškodbi
je bil obveščen operater
Telekom. Nekaj 100 m
naprej pa je podrto drevo
popolnoma zaprlo cesto. To drevo smo razžagali in odstranili s cestišča. Na 
intervenciji je sodelovalo 5 operativcev. 

9. Dne 31.05.2018 smo bili ob 17:25 preko pozivnikov obveščeni o počeni cevi za plin
na Čebuljevi ulici 5. Z voziloma 01 (GVC 16/25) in 02 (GVC
24/50) ter 13 operativci smo izvozili na mesto
poškodovanja plinske cevi. Štirje gasilci so ostali v
pripravljenosti v gasilskem domu. Zavarovali smo kraj
dogodka in začasno zamašili plinsko cev. Dokončno zaprtje
in sanacijo je opravil pooblaščeni delavec Petrol Plina. Na
intervenciji so sodelovali tudi sotovariši iz PGD Moste in
PGD Kamnik. 

 

10. Dne 10.6.2018 smo se z vozilom 01 (GVC 16/25) in 6 gasilci odpravili na vse 
slovensko akcijo odpravljanja škode po katastrofalnem
neurju s točo v Črnomlju. Preko celega dne smo
odpravljali škodo na enem večstanovanjskem objektu
(bloku), enem poslovnem objektu in za zaključek še na
večjem gospodarskem objektu.  Še enkrat HVALA vsem
petim sotovarišem, ki so se odzvali na to humanitarno
akcijo in pomoč.  Samo v informacijo: v eni od sosednjih
občin so vsi udeleženci (2 članici in 8 članov), ki so
sodelovali pri  pomoči v Beli krajini na predlog matične
Gasilske zveze prejeli Občinska priznanja.
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11. V četrtek, 6.9.2018 smo ob 18:57 preko pozivnikov prejeli obvestilo “Voda v kleti,
Glavarjeva 71”. Ravno ob izvozu na intervencijo pa smo prejeli še eno obvestilo in 
sicer “Gmajnica 263, Poplava”. Z voziloma 01
(GVC 16/25) in 03 (GVM) in 10 operativci smo
izvozili na prečrpavanje vode iz objekta na
Glavarjevi cesti, medtem ko so se sotovariši iz
PGD Moste odpravili na intervencijo na Gmajnico
263. Izpred vhoda v garažo in iz kletnih
prostorov smo prečrpali cca 20 m3 vode. Med
samo intervencijo smo prejeli telefonski klic, da
meteorna voda ogroža tudi objekt Potok pri
Komendi 7 a, zato so se sotovariši, ki so bili še v gasilskem domu z vozilom 02 (GVC
24/50) in ekipa z vozilom 03 (GVM) odpravili na sanacijo na Potok. Tudi tu smo 
črpali vodo iz samega objekta in preprečili nadaljnje dotekanje meteorne vode v 
sam objekt. Z obema akcijama, v katerih je sodelovalo 16 gasilcev, smo zaključili 
ob 20:15 uri. Sotovariši iz PGD Moste pa so po zaključku intervencije na Gmajnici 
263 po prejemu klica posredovali tudi na črpanju vode iz objekta na Gmajnici 76.

12. Komendski gasilci smo komaj pospravili svoja oblačila in opremo, že smo prejeli 
telefonski klic, da se je na Mlaki 33
sprožil zemeljski plaz. Ponovno smo izvozili
z voziloma 01 (GVC 16/25) in 03 (GVM). Na
samem kraju smo ugotovili, da se je s
pobočja ob hiši sprožil plaz v širini cca 8
metrov, a k sreči ni ogrožal  bližnjega
stanovanjskega objekta. Na samem
plazišču smo za meteorno vodo, ki je tudi
sprožila ta plaz, prekopali jarek, da se je
odtekla in ne bo povzročala nadaljnjega
drsenja. Dokončno sanacijo pa bo urejal lastnik oziroma najemnik. Drugi del akcije 
se je za naše društvo zaključil s prihodom v gasilski dom ob 21:30 uri. 

13. V  ponedeljek,  10.9.2018 smo  se  ob  19:27  po  obvestilu  sotovariša
samoaktivirali  na  izvlek  nasedlega  osebnega  vozila  ob  gozdni  cesti  Komendska
Dobrava – Tunjice (Občina Kamnik). Z vozilom 01 (GVC 16/25) in 5 gasilci smo se
odpravili na kraj zdrsa vozila. Vozilo smo postavili nazaj na izvorno mesto – cesto.
Aktivirana je bila tudi GEŠP Kamnik, a njihova pomoč ni bila več potrebna.   
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14. Dne 04.11.2018 smo ob 12:53 izvozili na reševanje priljubljene domače živali 
(mačka) na Goro pri Komendi 1 B. Intervencija, ki jo je vodil
podpoveljnik, ni bila zahtevna. V intervenciji je sodelovalo 5
(pet) operativcev in en (1) pripravnik. Končala se je ob 13:15
uri.

15. Dne 23.12.2018 smo ob 20:16 uri preko pozivnikov prejeli obvestilo »GORI 
SMREKA Z LUČKAMI NA
PARKINGU HIPODROMA
KOMENDA«. Izvozili smo z
vozili 01, 02 in 03. Z majhno
količino vode smo pogasili
požar in počistili razlito
nafto pod jelko. Na
intervenciji, ki je potekala do 21:10 ure, je iz našega
društva sodelovalo 13 gasilcev, 2 gasilca pa sta
počakala v gasilskem domu v pripravljenosti. Na kraj
intervencije so prispeli tudi sotovariši iz PGD Moste. 
Kraj požara so si ogledali tudi policisti, po zbranih obvestilih in ugotovitvah ogleda 
policije in podatkih Policijske uprave Ljubljana ima dogodek znake kaznivega 
dejanja poškodovanja tuje stvari. 

Po klasifikaciji GZS so intervencije razdeljene takole:
Število intervencij Število članov

Naravne nesreče (poplave, plazovi, neurja, …) 3 21
Iskanje pogrešane osebe 5 82
Onesnaženje zraka 1 17
Nesreče v cestnem prometu 1 5
Tehnična in druga pomoč 1 6
Gašenje požarov na objektih 2 14
Gašenje požarov v komunalnih in drugih zabojnikih 1 7
Gašenje požarov v naravi 1 15
SKUPAJ 15 167
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Seznam udeležb gasilk in gasilcev na intervencijah: 
Ime Priimek Status Število ur Intervencij

ALEŠ MENCIGAR Operativec 53,1 13

STANISLAV POGLAJEN Operativec 51,7 13

MATJAŽ MENCIGAR Operativec 40,3 12

IZTOK MENCIGAR Operativec 38,6 11

MATIC SMREKAR Operativec 25,2 10

JURE RAVNIKAR Operativec 25,8 10

GREGOR KORBAR Operativec 29,3 9

FRANC GRKMAN Operativec 29,4 7

ANTON SMREKAR Operativec 22,8 7

ALJAŽ ŠTEBE Operativec 12,7 7

NIK ČEH Gasilec pripravnik 31,9 7

MARTIN GRKMAN Operativec 7,9 6

ROK REPENŠEK Operativec 14,3 6

JAKA MAČEK Operativec 17,6 5

DAMJAN URANIČ Operativec 11,6 5

MIHA VODE Operativec 13,4 4

MATJAŽ KOŽELJ Operativec rezerva 11,2 4

DOMEN ŠTEBE Gasilec pripravnik 4,6 4

VINKO BRICELJ Operativec rezerva 17,0 3

BOŠTJAN DACAR Operativec 5,2 3

GAŠPER JUHANT Gasilec pripravnik 3,1 3

LEON JUHANT Operativec 16,0 3

ALEŠ LONČAR Operativec 5,9 3

SIMONA SPRUK Operativec 5,3 3

FRANC VERHOVNIK Veteran 16,0 3

VILJEM ČEBULJ Operativec 9,1 2
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JULIA DROLC Član gasilske organizacije 12,8 2

DAVID HANČIČ Gasilec pripravnik 15,0 2

ANICA HORVAT Operativec rezerva 10,0 2

PETRA KERN Operativec rezerva 10,0 2

DAMJANA BRICELJ Operativec rezerva 3,0 1

HELENE DROLC Operativec rezerva 7,0 1

LEJA LIPOVŠEK Gasilec pripravnik 16,0 1

DOMEN HUDMAL Operativec 3,0 1

VERONIKA JENC Operativec 3,0 1

TJAŠA KOŽELJ Operativec rezerva 0,9 1

NATAŠA PETEK Gasilec pripravnik 5,0 1

MIHAELA POGLAJEN Veteran 1,6 1

JAKOB ROGELJ Operativec 3,0 1

HELENCA SMOLNIKAR Operativec rezerva 3,0 1

MATJAŽ SMOLNIKAR Operativec rezerva 3,0 1

TOMAŽ SODNIK Član gasilske organizacije 7,0 1

EVA ŠTEBE Član gasilske organizacije 7,0 1

SKUPAJ 629,33 184

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, ... .  

                                                                                                                                     Stran: Stran: 9
 



PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMENDA
GLAVARJEVA CESTA 65, 1218 KOMENDA

             POROČILO POVELJNIKA ZA 125 OBČNI ZBOR 2019      

2. VAROVANJA IN POŽARNA STRAŽA 

V preteklem  letu  smo   pri  varovanju  14  prireditev  in  opravljanju  požarne  straže
opravili  545 ur, na katerih delih in opravilih je sodelovalo 36 gasilk in gasilcev. Ta
varovanja oziroma opravljanje požarne straže so bila: 
 
VAROVANJA Datum ur oseb
Skoki na Gori 04.03.2018 27 6
Spomladanski sejem - POŽARNO VAROVANJE 23.03.2018 36 6
Spomladanski sejem - POŽARNO VAROVANJE 24.03.2018 54 6
Spomladanski sejem - POŽARNO VAROVANJE 25.03.2018 54 6
Kolesarska dirka Velika Nagrada Komende 20.05.2018 88 11
Telovska procesija 31.05.2018 5 5
Nova maša 01.07.2018 60 10
Kolesarski maraton ALPE 08.07.2018 11 22
Dnevi narodnih noš 09.09.2018 22 11
Jesenski sejem - POŽARNO VAROVANJE 12.10.2018 36 6
Jesenski sejem - POŽARNO VAROVANJE 13.10.2018 54 6
Jesenski sejem - POŽARNO VAROVANJE 14.10.2018 54 6
Miklavževanje 05.12.2018 24 12
Polnočnica 24.12.2018 20 10
Skupaj 545 36
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3. TEKMOVANJA 
Lanskoletno občinsko tekmovanje gasilcev v gasilsko športnih disciplinah za gasilke in
gasilce v vseh gasilskih kategorijah je potekalo v soboto, 2.junija 2018 in v nedeljo,
3.junija 2018 v organizaciji naše GZ na Hipodromu v Komendi. Naše društvo je poleg
oseb, ki so sodelovali pri organizacijskih in sodniških nalogah, sodelovalo z 9  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 – 1 ekipa
in člani B – 1 ekipa, v kategoriji pionirk pa nam žal tudi v preteklem letu ni uspelo
sestaviti ekipe. V devetih kategorijah, kjer smo sodelovali, smo osvojili 4 prva mesta,
4 drugih mest in 1 tretje mesto, mesto, kar pa ni  zadostovalo za ponovno osvojitev
pokala Občine Komenda, ki ga le ta namenja najboljšemu društvu na tem tekmovanju.
Upam, da bomo na letošnjem občinskem gasilskem tekmovanju uspešnejši, vsaj za eno
točko. 

V soboto,  1.  decembra 2018 smo pripravili  že tradicionalno 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 in članicam. Zahvala
gre tudi prijateljskim gasilskim društvom, ki so nam pomagali pri izvedbi tekmovanja z
gasilsko opremo in računalniško podporo. Na tekmovanju je sodelovalo 33 tekmovalnih
ekip, zopet šest ekip več kot preteklo leto. Naši prostori so bili skoraj premajhni za
vse gledalce. Ekipa Članov A je med 17 ekipami zasedla odlično četrto mesto, ekipa
Članic a pa je med 16 ekipami zasedla tudi odlično 6 mesto.  

O  tekmovalnih  uspehih  gasilske  mladine  je  podrobno  navedeno  v  Poročilu  vodje
mladinske komisije.  

Naj  se  na  tem  mestu  zahvalim  vsem  sotekmovalcem  in  njihovim  mentorjem,  od
pionirskih  do  veteranskih  ekip,  ki  so  poskrbeli,  da  ime  našega  društva  še  naprej
obstaja na zemljevidu gasilskih organizacij in tekmovanj širom države.

V oktobru – mesecu požarne varnosti smo pregledali  celotno hidrantno omrežje na
našem požarnem območju.  Pri  pregledu  je  sodelovalo  13  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  malo,  smo  v  začetku  oktobra  pisno  obvestili  lastnika  javnega
vodovodnega sistema.
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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 13 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, Parade ob Kongresu GZS na Ptuju, svečanosti v Topolah in
na Zgornjem Brniku. V njih smo k zadnjemu počitku pospremili naša člana Perne Alojza
in Žagar Dominika. Na vseh teh prireditvah nas je sodelovalo 18 gasilk in gasilcev,
čeprav je svečanih oblek kar 45.    
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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 delo z motorno žago
 ENO gasilko na tečaj za tehničnega reševalca 
 ENEGA gasilca na testiranje sodnikov za gasilske in gasilsko športne discipline

– obnovitev licence pred sojenjem na Državnem gasilskem tekmovanju v Gornji
Radgoni

 Poklicnemu gasilcu, ki se nam je pridružil v letu 2017, je GZS v preteklem letu
priznala 8 (osem) tečajev specialnosti.

Vsi so tečaje uspešno zaključili. 

Tudi operativni gasilci smo se izobraževali.
V preteklem letu smo pripravili 8 operativnih vaj, ki se jih je v povprečju udeležilo
18,25  operativcev.  Občinske  gasilske  vaje  v  organizaciji  PGD  Moste  na  objekt
Starman smo se udeležili s 23 operativci.
 
Člani poveljstva smo se v preteklem letu sestali na šestih sestankih, na katerih smo
razpravljali o temah s področja poveljstva.

5. OPREMA 
Opremljenost  našega  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  ,
hočeš ali nočeš, priznati, dovolj in ustrezno. Naj se tu zahvalim Občini Komenda in
Gasilski zvezi Komenda, da nam so omogočata nakup te opreme. Večji problem pa je še
vedno  pri  osebni  zaščitni  opremi,  kajti  kar  nekaj  osebne  zaščitne  opreme  je  še
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 z lastnimi sredstvi dokupili tri nove
intervencijske  obleke  in  štiri  pare  zaščitnih  čevljev,  iz  dela  sredstev  iz  naslova
Požarne takse  pa upam da bomo kaj kmalu prejeli 10 komadov novih gasilskih čelad.
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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
konkretnih akcijah morda kaj prej lahko delovali kot pa da čakamo GEŠP, pa je moje
osebno  mnenje  še  vedno  nespremenjeno   -  kot  že  mnogo  let:  ekonomsko  je  ni
upravičeno nabavljati, saj je vsaka takšna oprema izredno draga. 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  in  bi  presegale  letne  prihodke
društva,  da  niti  ne  pomislim na  morebitno odškodninsko  odgovornost  vodje  takšne
intervencije.  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 48 mesecev redno mesečno 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 društva, moji  namestnici  in
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 01.01.2018 do 31.12.2018, ki nam ga nudi program VULKAN, in si ga lahko vsak, ki je
zainteresiran, ogleda po končanem Občnem zboru, v zborniku poročil na vaših mizah
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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