
Poročilo poveljnika o delu poveljstva v preteklem letu (2013) 
 

Spoštovana mladina, spoštovane gasilke in gasilci ter vsi povabljeni gostje. Lepo pozdravljeni na današnjem 

občnem zboru tudi s strani Poveljstva Prostovoljnega gasilskega društva Blagovica in seveda tudi v mojem 

imenu. 

Na zadnjem občnem zboru, v preteklem letu nas je večina od članov poveljstva, morala začeti popolnoma iz 

nule. Sestava poveljstva se je dodobra spremenila, poleg tega pa je poveljstvo ponovno postal samostojni 

organ v društvu, kar je predstavljalo še dodaten izziv, predvsem kako ga organizacijsko postaviti, da bo 

delovalo, kot je potrebno in se pričakuje.  

 

Po zadnjem občnem zboru smo zato bolj detajlno razdelili odgovornost, naloge in zadolžitve posameznih 

članov poveljstva. S tem smo dosegli, da je vsem znano, kdo je odgovoren za posamezna področja znotraj 

poveljstva, kdo koga nadomešča pri rednih aktivnostih ali v primeru intervencij ter, kar je še posebej 

pomembno, da ni nujno potrebno, da je pri vseh aktivnostih ali intervencijah, ki se odvijajo, prisoten vedno 

poveljnik ali njegov namestnik.   

Poleg tega smo uvedli še nekaj novih pravil in novosti predvsem na rednem mesečnem preverjanju 

prisotnosti in izpravnosti opreme, doopremljanju, izobraževanju, ter ostalih področji, ki so nujno potrebna 

predvsem za izvajanje intervencij na območju naše občine, kar je primarna dejavnost naše gasilske enote. 

 

Intervencije: 

Če nadaljujem z intervencijami lahko rečem, da je bilo preteklo leto, kar se tiče intervencij nekako zmerno, 

saj smo v letih poprej tudi že beležili večje število intervencij. Tako je v lanskem letu gasilska enota PGD 

Blagovica, kot osrednja gasilska enota v občini Lukovica sodelovala na 13tih intervencijah na območju celotne 

občine in sicer: 

Datum  Kraj in vrsta intervencije  Št. gasilcev  Število ur  Skupaj ur  

3.jan.2013 Požar gostilne Gašper na Prevojah 8 5.5 44 

11.jan.2013 Travniško – Gozdni požar v vasi Gorenje 15 1 15 

14.jan.2013 Dimniški požar v Lukovici – pred izvozom je sledil 

preklic intervencije 

5 1 5 

1.maj.2013 Gozdni požar v vasi Jelša 15 3 45 

7.jun.2013 Požar delavnega stroja na Trojanah  10 1 10 

9.jun.2013 Požar hleva  v vasi Mala Lašna 9 5 54 

22.jul.2013 Požar kamiona na magistralni cesti na Trojanah 10 1 10 

29.jul.2013 Odstranjevanje dreves po neurju v vasi Kompolje 

in Podmilj 

11 1 11 

12.aug.2013 Gozdni požar nad vasjo Kompolje  11 2 22 

27.sep.2013 Eksplozija plina na Trojanah – naša enota je po 

navodilih vodje intervencije ostala v pripravljenosti 

v orodjarni 

10 1 10 

27.okt.2013 Tehnično posredovanje na magistralni cesti v 

Blagovici – prevrnjena prikolica 

5 1 5 

20.nov.2013 Sum požara v podjetju Hofer na Prevojah  16 1 16 

28.nov.2013 Prometna nesreča na magistralni cesti med 

Blagovico in Krašnjo – pred izvozom je bila 

intervencija preklicana 

14 1 14 

6.dec.2013  Travniško – gozdni požar v vasi Šentožbolt  8 1.5 12 



 SKUPAJ: 147  273 

 

Skupaj torej 13 intervencij, na katerih je sodelovalo 147 gasilcev in opravilo skupno 273 ur. Pri tem je zelo 

pomemben podatek, da pri teh intervencijah nismo beležili nobene poškodbe naših članov. 

 

Poleg že omenjenih intervencij smo mesecu oktobru organizirali občinsko gasilsko reševalno vajo v centru 

Blagovice za vse gasilske enote v GZ Lukovica in se udeležili meddruštvene vaje na Trojanah. Tovrstne vaje so 

eden boljših načinov izobraževanja in preverjanja odzivnosti ter dela gasilskih enot v primeru intervencij, zato 

so še kako dobrodošle. 

 

Izobraževana: 

Izobraževanj pa smo se udeleževali tudi na drugih nivojih in sicer: 

 Na nivoju GZ Lukovica je v preteklem letu potekal nadaljevalni tečaj za gasilca na katerega je bilo s 

strani PGD Blagovica napotenih 22 kandidatov ter jih je 19 uspešno zaključilo omenjeni tečaj in s tem 

pridobilo čin gasilca, kar jim omogoča vstop v operativno enoto. Naj dodam, da je praktični del tega 

tečaja v celoti potekal v Blagovici, tako, da je naše društvo aktivno sodelovalo tudi pri sami izvedba 

tečaja, tako z inštruktorji kot z opremo. 

 Na nivoju Regije Ljubljana 3 je potekalo izobraževanje za vodjo enot, ki so ga uspešno opravili trije 

gasilci in ena gasilka iz našega društva. To pomeni, da smo sedaj v društvu bogatejši za prepotrebni 

častniški kader saj smo v preteklem letu dobili 4 nove gasilske častnike. 

 Na nivoju GZS smo se udeleževali tečajev za specialnosti in obnovitvenih tečajev, ki so potekali v 

Izobraževalnem centru na Igu: 

 Obnovitvenega tečaja za Tehnično reševanje so se udeležili 3 gasilci. 

 Obnovitvenega tečaja za uporabnike dihalnih aparatov sta se udeležila 2 gasilca. 

 Tečaja za Hot fire modul B sta se udeležila 2 gasilca. 

Seveda si želimo, da bi se lahko tovrstnih praktičnih izobraževanj predvsem na Igu udeleževali v večjem 

številu vendar so zaradi prevelikega povpraševanja kvote na društvo omejene. Kar se tiče izobraževanj na 

nivoju Regije Ljubljana 3 in GZ Lukovica pa lahko rečem, da smo s številom novih pridobljenih činov lahko še 

kako zadovolji. 

 

Tekmovanja: 

Tudi na področju tekmovanj smo bili v preteklem letu, zelo dejavni, kar je že stalnica v našem društvu. Tako je 

na vsakoletnem tekmovanju, ki ga organizira GZ Lukovica, preteklo leto je bilo tekmovanje v Moravčah, 

sodelovalo skupaj 8 desetin, od tega 3 mladinske in pionirske (torej 1x pionirji, 1x mladinke in 1x mladinci) ter 

5 članskih desetin (2x članice in 3x člani). Ne bom našteval rezultate posameznih ekip, naj pa povem, da je 

skupen izkupiček tekmovanj 5x 1. mesto, 2 x 2. mesto in 1x 3. mesto. Torej nobena ekipa ni stala brez 

medalje, kar si lahko štejemo za velik uspeh. 

 

Nakupi opreme: 

Glede na to, da je bilo v preteklem letu, kar nekaj sredstev s strani GZ Lukovica, namenjenih za doopremljanje 

gasilskih enot po društvih, smo iz tega naslova doopremili našo gasilsko enoto, kar z nekaj kosi nove opreme. 

Kaj konkretno je bilo kupljeno bo v svojem poročilu podal orodjar, ki je v poveljstvu zadolžen za opremo. 

Lahko pa dodam, da smo poskušali dobljena sredstva maksimalno izkoristiti za nakup, osebne zaščitne 

opreme, zamenjave že dotrajane opreme in seveda za nakup nove opreme, za katero se je pokazalo, da je za 

posredovanje na intervencijah nujno potrebna. Zaradi nove opreme smo posledično že v preteklem letu 

začeli z manjšimi predelavami boksov v vozilu GVC 16/25, ki se izvajajo v lastni režiji, tako, da to ne 



predstavlja dodatnih stroškov za društvo. V vozilih GVC 24/50 in GVM-1 pa se je dodalo nekaj opreme, ter 

obstoječo in dotrajano, zamenjali z novo. 

 

Prevozi pitne vode: 

Kot že leta poprej, se je tudi v preteklem letu dovažala pitna voda na območja, kjer je bilo to potrebno. Tako 

je bilo opravljenih 294 prevozov pitne vode, v ta namen prevoženih 3.612 km in prepeljane skupno 1.249.900 

litrov pitne vode. Glavnina vode je bila prepeljana s staro avtocisterno, za katero je že nekaj časa znano, da se 

njena življenjska doba bliža koncu. Ob zadnjem tehničnem pregledu smo bili celo opozorjeni, da je vozilo že 

na meji izpranosti in da lahko postane celo nevarno za prevoze z njim, kljub temu, da redno izvajamo vse 

potrebne servise in popravila. Tako bo morala biti rešitev situacije z avtocisterno tudi ena od prioritetnih 

nalog društva, seveda v sodelovanju in dogovoru z GZ Lukovica in občino Lukovica. 

 

Ostali dogotki: 

Seveda pa smo člani gasilske enote v preteklem letu sodelovali tudi na drugih dogodkih, na katere smo bili 

vabljeni. Tako je nekaj članov sodelovalo pri organizaciji Saturnus Rallyja, ki je potekal skozi občino Lukovica, 

potem pri organizaciji tekme v spustu z gorskimi kolesi na povabilo ŠKD Čelešnik, sodelovali smo na paradi ob 

16. Kongresu Gasilske Zveze Slovenije, na dnevu požarne varnosti na OŠ v Blagovici v mesecu oktobru, na 

raznih tekmovanjih, ki so jih organizirala okoliška društva, na proslavah, gasilskih mašah, pogrebih, in še bi 

lahko našteval. S tem želim poudariti, da so člani gasilske enote zelo aktivni tudi pri drugih društvenih 

dogajanjih in ne samo strogo na področju operative. Del teh aktivnosti bo omenjen tudi v poročilih drugih 

funkcionarjev društva. 

 

Zaključek: 

Vsekakor pa ne morem zaključiti tega poročila, da nebi omenil zadnjih izrednih dogodkov, ki so se in se še 

vrstijo po Sloveniji. Narava nam vse pogosteje kaže svoje zobe in lahko vidimo, da smo v teh težkih trenutkih 

predvsem gasilci tisti, ki zavihamo rokave in vedno priskočimo na pomoč. Tudi našo občino je prizadel 

žledolom in tudi tukaj smo bili gasilci tisti prvi, ki smo začeli odstranjevati posledice. Člani gasilske enote 

Blagovica smo v 5 dneh opravili skupaj 19 intervencij in prav zato, naj se na tem mestu zahvalim vsem, ki so 

vstajali iz dneva v dani in pomagali odstranjevati posledice. Več o statistika tega dogodka pa v poročilu na 

naslednjem občnem zboru. 

 

Na koncu naj se zahvalim še vsem ostalim, ki redno sodelujete v operativni enoti in v poveljstvu 

Prostovoljnega gasilskega društva Blagovica, saj vemo, da je danes tempo življenja vse hitrejši in si večina le 

stežka najde čas tudi za gasilstvo. Vendar je tudi iz tega poročila vidno, da je v Blagovici še veliko zanimanja, 

volje in interesa, da se gasilstvo čim bolj in razvija naprej. Idej za prihodnost nam ne manjka le realizirati jih 

bo potrebno. 

 

Še enkrat zahvala vsem in dovolite mi, da zaključim to poročilo z gasilskim pozdravom NA POMOČ. 

 

 

Zg. Loke 22.2.2014  

Poveljnik PGD Blagovica 

Uroš Medič, GČ, l.r. 


