PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMENDA
GLAVARJEVA CESTA 65, 1218 KOMENDA

POROČILO POVELJNIKA ZA 126 OBČNI ZBOR 2020
Komenda, 9. februar 2020

POROČILO POVELJNIKA ZA 126.
REDNI OBČNI ZBOR
PROSTOVOLJNEGA GASILSKEGA
DRUŠTVA KOMENDA

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

INTERVENCIJE
V preteklem 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 intervencijo v preteklem letu smo imeli 26.03.2019, ko smo ob 9:58 prejeli s
strani ReCO obvestilo “Gori plinska jeklenka zunaj,
Gmajnica 112”. Na intervencijo smo izvozili z vozilom 01
(GVC 16/25) z 6 operativci. 2 člana sta ostala v gasilskem
domu. Ob prihodu na kraj intervencije smo ugotovili, da je
eden od stanovalcev že pogasil plinski gorilnik
opremljenem z malo kartušo. Gasilci smo samo še
pregledali uničeni gorilnik in stanovanje. Intervencija je
trajala 20 minut. Aktivirana je bila tudi osrednja gasilska enota.
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2. Dne 20.04.2019 smo ob 19:11 prejeli s strani ReCO obvestilo ”Iskalna akcija
pogrešane oseb, zbor konec naselja Mlaka pri Komendi na parkirišču”. Tik po izvozu
smo prejeli preklic iskalne akcije, kajti oseba je bila najdena. Odzivu se je odzvalo
16 gasilk in gasilcev. Aktivirani sta bili tudi enoti PGD Moste in PGD Križ ter tri
enote kinologov iz Ljubljane.
3. Dne 09.05.2019 smo ob 0:08 uri prejeli poziv ”Gori Publikus deponija”. Izvozili
smo z voziloma 01 in 02 ter 16 gasilci. Zelo obsežna intervencija, ki je trajala vse
do sobote zjutraj do 4:00 ure, je
zahtevala kar nekaj zamenjav
gasilcev, ki so bili na sami
intervenciji. Tako smo od začetka
akcije do jutranjih ur sodelovali s 16.
gasilci, v teku dopoldneva s 10 gasilci,
popoldne zopet s 16 gasilci, preko
noči je bilo v akciji 12 gasilcev (3 do
polnoči, devet do jutranjih ur), V
petek, 10,5,2019, naj je bilo na
požarišču 7 gasilcev, V noči s petka
na soboto pa smo od 0:00 do 4:00 ure
opravljali še požarno stražo s 7 gasilci. Vse skupaj je v akciji sodelovalo 27
gasilcev, od 4 ur pa vse do 30 ur. Vsi skupaj pa smo na požarišču preživeli 481 ur.
Na intervenciji je bilo uničeno oziroma poškodovano kar nekaj opreme, ki smo jo
nadomestili, a pri vseh takšnih intervencijah je potrebno prikazovati realne
podatke o uničeni oziroma izgubljeni opremi.
4. Dne 21.06.2019 smo ob 10:50 s strani ReCO prejeli poziv z vsebino ”Padec
motorista, Komenda, Podboršt 7 G”. Nismo se niti še zbrali, ko smo čez minutko
prejeli naslednje sporočilo »Preklic intervencije«. Očitno je nekdo na ReCO
pritisnil napačno tipko, kajti na intervenciji pri padcu motorista sta s po 8 gasilci
sodelovala PGD Moste in PGD Kamnik, ki so zavarovali kraj dogodka in pomagali
reševalcem pri oskrbi.
5. Dne 02.07.2019 smo ob 16:58 s strani ReCO prejeli obvestilo “Breg pri Komendi
18, porušil se bo mlaj”. Z voziloma 01 in 02 ter 10 operativci smo izvozili na kraj
napovedanega dogodka. Na sami lokaciji dogodka smo ugotovili, da so domači s
pomočjo sosedov, mlaju že spremenili njegovo lego iz predvidene navpične smeri v
vodoravno, bliže zemlji. Naša pomoč ni bila potrebna.
6. Dne 18.07.2019 smo ob 17:47 prejeli naslednje obvestilo “Požar v kuhinji, Križ
70“. Na kraj intervencije smo izvozili s 7 gasilci v vozilu 01, 3 člani so ostali v
gasilskem domu . Na kraju je bilo ugotovljeno, da se je na štedilniku zažgala
pozabljena hrana. Poleg našega društva sta bila aktivirana še PGD Moste in PGD
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Križ. Zažgano vsebino so gasilci iznesli, prezračili prostore in opravili pregled z
termovizijsko kamero. Trije gasilci so bili še v pripravljenosti v gasilskem domu.
7. Dne 21.07.2019 smo ob 12:17 preko pozivnikov prejeli obvestilo “Gori vejevje,
suha drva, Glavarjeva cesta 50“. Z
vsemi štirimi vozili (vozilo 02 smo
pred uporabo morali še usposobiti) in
16 gasilci smo izvozili ob Šolsko pot,
kjer je zagorelo na skladovnici drv,
požar pa se je začel širiti v bližnji
gozd. Skupaj z osmimi gasilci PGD
Moste smo pogasili skladovnico v
velikosti cca 15 kubičnih metrov in
požar v okolici skladovnice. Celotno
skladovnico smo s pomočjo
tehničnega stroja premetali. Na kraju je bila prisotna tudi Policija, ker je obstajal
sum na požig.
8. Naslednji poziv smo prejeli že naslednji dan, 22.07.2019 ob 19:00 uri. Obvestilo
je bilo “Zraven Oranžerije, Mengeš, Šolska ulica 2“.
Po klicu na ReCO smo prejeli obrazložitev, da zaradi
obsežnosti požara potrebujejo vodo. Z vozili 01, 02
in 03 ter 16 gasilci smo se odpravili na pomoč v
sosednjo gasilsko zvezo. Na obsežni intervenciji so
sodelovale enote iz domače zveze, iz Trzina,
Kamnika, Duplice in celotne naše zveze. Skladišče
(lopa) v velikosti 21,5 x 22,5 m je pogorelo, sosednji
objekt pa smo gasilci obvarovali. V požaru je zgorelo
osebno vozilo, silažni kombajn in je bilo poškodovano
eno tovorno vozilo.
9. Dne 02.09.2019 je tudi našo občino prizadelo močno deževje. Zaradi kolapsa v
ReCO nas pozivniki z obvestilom o
poplavljenih objektih na Klancu, ki naj bi bili
aktivirani ob 15:47 niso dosegli. Po njihovem
telefonskem klicu ob 16:15 smo se aktivirali
preko sistema ASK, pozivniki nas tudi tokrat
niso dosegli. S 16 gasilci in voziloma 01 in 03
smo se odpravili na Klanec, kjer so bili zaradi
izjemne količine padavin v kratkem času
poplavljeni objekti Klanec 35, 35 A in 35 B.
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Ob prihodu so glavnino vode iz kleti objektov izčrpali že sami lastniki oziroma so
lahko ponovno uporabili svoje potopne črpalke, saj je ta del vasi zaradi izpada
elektrike ob neurju, zopet dobil to osnovno pomoč. Med samo intervencijo pa je
podpoveljnik prejel telefonski klic za pomoč pri črpanju vode iz poslovnega
objekta v Nasovčah 6 B. Tu smo iz zbirnega jaška prečrpali vodo v naravo, ter z
odstranitvijo čepov v ceveh omogočili dotok iz objekta v ta zbirni jašek.
10. Istega dne smo se po obvestilu gasilca ob 19:53 z vozilom 01 in 6 gasilci ter po
obvestilu ReCO odpravili na odstranitev debla na makadamski povezovalni cesti
med Komendo in Poslovno cono Komenda. Drevo smo razžagali in s tem ponovno
omogočili promet po tej občasno zelo prometni povezovalni cesti. Istočasno smo
pomagali neučakanemu vozniku, ki je hotel obiti oviro preko razmočenega
zemljišča, a mu to ni uspelo. Vozilo smo izvlekli nazaj na cesto.
11. Dne 30.10.2019 smo ob 18:55 prejeli obvestilo “Pomoč NMP pri prenosu,
Nasovče 26“. Z voziloma 01 in 03 ter 10 operativci smo se odpravili v Nasovče
kjer smo pomagali pri prenosu bolnika do reševalnega vozila NMP ZD Kamnik. V
gasilskem domu pa je čakalo še 5 članov.
12. Dne 22.11.2019 smo ob 14:35 preko pozivnikov prejeli obvestilo “Otrok se je
zaklenil v osebni avto, Komenda, Moste 63 F“. Z vozilom 01 in 7 gasilci smo izvozili
na kraj intervencijo. 3 člani so ostali v gasilskem domu. Samo reševanje otroka iz
osebnega vozila je opravilo PGD Moste z razbitjem stekla osebnega vozila.
13. Dne 03.12.2019 smo ob 7:34 preko pozivnikov prejeli obvestilo “Na Šolski poti
gori osebno vozilo“. Z voziloma 01 in 03 ter 6 gasilci
smo izvozili na kraj požiga. Sama lokacija je je bila na
makadamski cesti od Šolske poti iz Most proti Gori. Ko
smo prispeli na kraj požiga pred tem odtujenega vozila,
je bil požar že polno razvit. Osebno vozilo je bilo
povsem uničeno. V akciji je sodelovalo tudi PGD Moste
in Policija Kamnik. Akcija je trajala eno uro.

14. Dne 20.12.2019 smo ob 18:38 preko pozivnikov prejeli obvestilo “Kadi se v
garaži, Moste 40 g, Komenda“. Z voziloma 01 in 02 ter 11 gasilci smo izvozili na
kraj intervencijo. Na kraju intervencije so bili že člani PGD Moste. Po pregledu
prostorov garaž večstanovanjskega objekta je bilo ugotovljeno, da gre verjetno za
izpušni dim starejšega motornega vozila, ki je aktiviral varnostne požarne
senzorje. Prostore smo pregledali s termovizijsko kamero in jih prezračili. Na
intervenciji je sodelovalo tudi PGD Križ.
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15. Zadnja intervencije v preteklem letu je bile dne 24.12.2019, ko smo ob 7:48
preko pozivnikov prejeli obvestilo “Kadi se v kletnih prostorih podjetja Steris
AST, Poslovna cona Žeje, Pod gabri 18“. Z voziloma 01 in 02 ter 13 gasilci smo
izvozili v Poslovno cono. Na kraju intervencije je bilo ugotovljeno, da se je sprožil
požarni alarm zaradi pomanjkanja goriva v agregatu protipožarnega sistema.
Skupaj z gasilci PGD in Križ smo objekt preventivno pregledali. Sama intervencija
ni bila potrebna.
Po klasifikaciji GZS so intervencije razdeljene takole:
Število intervencij Število članov
Naravne nesreče (poplave, plazovi, neurja, …)
1
16
Iskanje pogrešane osebe
1
16
Kompleksni industrijski objekti
1
27
Nesreče v cestnem prometu
1
0
Tehnična in druga pomoč
4
41
Gašenje požarov na objektih
1
10
Gašenje požarov v nestanovanjskih objektih
1
16
Požari na sredstvih cestnega prometa
1
6
Gašenje požarov v naravi
2
24
Sproščanje nevarnih plinov
1
11
Samo izvoz – brez intervencije
1
13
SKUPAJ
15
Seznam udeležb gasilk in gasilcev na intervencijah:
Ime

Priimek

Status

Število ur

Intervencij

VERONIKA

BERGANT

Operativec

4

1

MAJA

BRIŠNIK

Gasilec pripravnik

2,7

3

VILJEM

ČEBULJ

Operativec

15

5

NIK

ČEH

Operativec

34,3

6

BOŠTJAN

DACAR

Operativec

2,3

4

JERNEJ

DACAR

Veteran

7

1

FRANC

GRKMAN

Operativec

1,1

2

MARTIN

GRKMAN

Operativec

12,5

2

GAŠPER

JUHANT

Operativec

36,4

9

LEON

JUHANT

Operativec

8,6

2

JURIJ

KERN

Operativec rezerva

6

1

PETRA

KERN

Operativec rezerva

7,6

2
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BOŠTJAN

KORBAR

Operativec rezerva

17

1

GREGOR

KORBAR

Operativec

34,3

7

LEJA

LIPOVŠEK

Gasilec pripravnik

40,4

10

ALEŠ

LONČAR

Operativec

18,3

10

JAKA

MAČEK

Operativec

38,4

7

ALEŠ

MENCIGAR

Operativec

40,3

12

IZTOK

MENCIGAR

Operativec

35,3

11

MATJAŽ

MENCIGAR

Operativec

33,9

8

BOŠTJAN

POGLAJEN

Gasilec pripravnik

13

1

STANISLAV

POGLAJEN

Operativec

35,8

13

JURE

RAVNIKAR

Operativec

11,2

10

ROK

REPENŠEK

Operativec

23,9

9

JAKOB

ROGELJ

Operativec

23

1

MATJAŽ

SMOLNIKAR

Operativec rezerva

10

1

ANTON

SMREKAR

Operativec

15,6

3

MATIC

SMREKAR

Operativec

40

10

TINE

SODNIK

Gasilec pripravnik

1,3

2

ALJAŽ

ŠTEBE

Operativec

29,9

10

DOMEN

ŠTEBE

Gasilec pripravnik

19,7

5

DAMJAN

URANIČ

Operativec

10,6

6

FRANC

VERHOVNIK

Veteran

0,5

1

MIHA

VODE

Operativec

22,5

4

642,1

180

SKUPAJ

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 evidentiranem varovanju 12 prireditev in evidentiranem
opravljanju požarne straže opravili 478 ur, na katerih delih in opravilih je sodelovalo
30 gasilk in gasilcev. Ta varovanja oziroma opravljanje požarne straže so bila:
VAROVANJA

Datum

ur

oseb

Skoki na Gori

27.01.2019

50

10

Spomladanski sejem - POŽARNO VAROVANJE

12.04.2019

36

6

Spomladanski sejem - POŽARNO VAROVANJE

13.04.2019

60

7

Spomladanski sejem - POŽARNO VAROVANJE

14.04.2019

60

6

Kolesarska dirka Velika Nagrada Komende

19.05.2019

65

10

Kolesarski maraton ALPE

07.07.2019

9,5

19

Jesenski sejem - POŽARNO VAROVANJE

04.10.2019

36

6

Jesenski sejem - POŽARNO VAROVANJE

05.10.2019

60

6

Jesenski sejem - POŽARNO VAROVANJE

06.10.2019

60

6

Šolski bazar

03.12.2019

17,5

7

Miklavževanje

05.12.2019

14

7

Polnočnica

24.12.2019

10

5

478

30

Skupaj
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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, 1.junija 2019 in v nedeljo,
2.junija 2019 v organizaciji GZ Kamnik na stadionu v Mekinjah. Naše društvo je poleg
oseb, ki so sodelovali pri sodniških nalogah, sodelovalo z 11 ekipami in sicer: pri
pionirjih – 1 ekipa, pionirkah – 1 ekipa, mladincih – 1 ekipa, mladinkah – 1 ekipa,
veteranih – 1 ekipa, veteranke – 1 ekipa, članicah A – 1 ekipa, članicah B - 1 ekipa,
članih A – 2 ekipi in člani B – 1 ekipa. V vseh desetih kategorijah, kjer smo sodelovali,
smo osvojili 4 prva mesta, 4 druga mesta in 2 tretji mesti in 1 četrto mesto, kar je
zopet zadostovalo za osvojitev pokala Občine Komenda, ki ga le ta namenja
najboljšemu društvu na tem tekmovanju. Upam, da bomo na letošnjem občinskem
gasilskem tekmovanju tudi tako uspešni.
Lanskoletna tekmovanja so bila tudi izbirna tekmovanja za letošnje državno
tekmovanje, ki bo potekalo v soboto in nedeljo, 23. in 24. maja, v Celju. Preko
Regijskih tekmovanj za mladino v Trzinu, člane v Kamniku in veterane v Študi, smo se
s tremi ekipami uspeli uvrstiti na letošnje državno tekmovanje. Vsem uvrščenim
ekipam na državno tekmovanje in njihovim mentorjem želim obilo dobre volje in
strpnosti pri pripravi ekip in nenazadnje tudi kanček sreče na samem tekmovanju.
Društvo bo prav gotovo vsem ekipam stalo ob strani z zagotavljanjem možnosti za
uspešne priprave.
V soboto, 23. novembra 2019 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 36 tekmovalnih
ekip, zopet več kot preteklo leto. Naši prostori so bili skoraj premajhni za vse
gledalce. Ekipa Članov A je med 22 ekipami zasedla odlično četrto mesto, ekipa Članic
A je med 14 ekipami zasedla odlično drugo mesto. Moram pohvaliti ekipo v SSV članov
A z mentorjem Dragom, kajti tudi na ostalih tekmovanjih v okviru tekmovanj za pokal
GZ Gorenjske so se odlično izkazali in ob pisanju tega poročila pred zadnjim
tekmovanjem vodijo v skupnem seštevku.
O tekmovalnih uspehih gasilske mladine bo podrobno navedeno v Poročilu vodje
mladinske komisije.
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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.
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 15
izvozov, medtem ko smo za opravila pri čiščenjih cest in kanalizacije evidentirali 5
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 otvoritvi novega doma PGD Moste, Parade v
Metliki in maše v Mengšu. V njih smo k zadnjemu počitku pospremili naše člane
Povšnar Marije, Mencigar Meti in Bricelj Vinka. Na vseh teh prireditvah nas je
sodelovalo 31 gasilk in gasilcev, čeprav je svečanih oblek kar 47.
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4. IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE



TRI gasilke in DVA gasilca so uspešno opravili tečaj za operativnega gasilca
TRI gasilce na testiranje sodnikov za gasilske in gasilsko športne discipline

Tudi operativni gasilci smo se izobraževali.
V preteklem letu smo pripravili 8 društvenih vaj, ki se jih je v povprečju udeležilo 15
operativcev.
Člani poveljstva smo se v preteklem letu sestali po potrebi in 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 intervencijah ali na vajah poškodovano opremo.
Osnovne in obvezne strojne opreme za gasilsko društvo II. kategorije imamo, moramo
si, hočeš ali nočeš, priznati, čeprav si nekateri tega ne želijo, dovolj in ustrezno. Naj
se tu zahvalim Občini Komenda, Civilni zaščiti Občine 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 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 štiri nove intervencijske
obleke in po enajst parov zaščitnih in intervencijskih rokavic.
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
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nadgrajujemo, a sama oprema je predraga investicija za naše društvo, tudi iz razloga,
da moramo še tri leta 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 01.01.2019 do 31.12.2019, 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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