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Zadeva:  POROČILO O DELU GRADBENEGA ODBORA PGD BLAGOVICA ZA LETO 2014 
  
Hvala lepa za besedo. Najprej tudi v imenu GO-ja lepo pozdravljam vse goste, delovno predsedstvo in vse prisotne 
člane društva. 
 
Če bi sedaj pogledali čez cesto na levi breg Radomlje, bi lahko rekli, da se od lanske predstavitve gasilksega doma na 
tem občnem zboru, ko smo gledali kako naj bi vse skupaj zgledalo, ni kaj dosti spremenilo oz. zgradilo kot bi morda kdo 
pričakoval.  
 
Glede na lansko leto sprejet plan dela je bila naša glavna naloga v letu 2014 najprej ustrezna predstavitev projekta 
gasilski dom vsem vam članmo na lanskem občnem zobru, nato pa skozi vse leto izdelava dokumentacije, pridobivanje 
soglasij in dokončno pridobitev gradbenga dovoljenja. Z velikim veseljem ugotavljam, da nam je glavni cilj to je gradbeno 
dovoljenje v tem času zares uspelo pridobiti, sicer ne v letu 2014, saj smo ga dobili ta teden.    
 
Če gremo skozi leto nekoliko bolj podrobno so se aktivnosti gradbenega odbora vrstile nekako takole: 
 
V začetku leta 2014 smo si pri naših kolegih iz PGD Dob pri Domžalah ogledali njihov nov gasilski dom in se s 
predstavniki pogovrili o vseh perečih vprašanjih v zvezi z gradnjo. Glede na videno smo spoznali, da smo kot zelo 
uspešno začrtali osnovne dimenzije za garažne prostore gasilskega doma, hkrati pa izvedeli precej podatkov kako je z 
gradnjo, kakšni so lahko zapleti, kako se vlečejo postopki in kako je v gosteje naslejenih območjih precej lažje pridobivati 
finančna sredstva za gradnjo takšnega javnega objekta. 
 
Kot že omenjeno smo se v prvem delu leta pripravljali na predstavitev projekta temu občnemu zboru. Mislim da smo z 
nazorno predstavitvijo z izdelano 3D animacijo dosegli vsesplošno odobravanje med članstvom in veliko podporo temu 
projektu. Skozi vse leto namreč zaznavamo veliko vprašanj tako članov kot krajanov kako napreduje projekt. Gradnja je 
bila nato predstavljena tudi v lokalnem časopisu Rokovnjač. 
 
Po občnem zboru pa smo skupaj s projektanti PGD projekta zavihali rokave, saj smo imeli kar precej usklajevanj in 
sestankov pri pripravi dokumentacije in pridobivanju projektnih pogojev in soglasij. Večkrat smo se morali sestati na 
primer za uskladitev razporeditve prostorov v posameznih etažah gasilksega doma, za razporeditev elektro in strojnih 
inštalacij, za izbiro ustreznih načinov in sistemov ogrevanja in druge uskladitve med projektiranjem. Zelo pereč problem 
so bili projektni pogoji Zavoda za varstvo kulturne dediščine RS, območne enote Kranj, ker gasilski dom leži v 
zavarovanem območju vaškega jedra Blagovica. V prvi varianti so bile zahteve Zavoda zelo omejujoče, saj so na primer 
zahtevali da obstoječi gasilski dom ostane kvadratnega tlorisa s štirikapnico in obstoječim stolpom. To bi seveda 
pomenilo zelo omejene možnosti za kakršnokoli rekonstrukcijo in dograditev. Po več dopisih in usklajevalnih sestankih 
smo dosegli, da se lahko zgradi dom takšen kot smo si ga zamislili in predstavili na lansekm občnem zboru. Skozi leto 
smo uspešno pridobili vsa preostala soglasja (DARS, DRSC, ELEKTRO LJ, PLINOVOD, PRODNIK, TELEKOM in 
OBČINA LUKOVICA), medtem ko s strani ARSO-a skoraj eno leto ni bilo odziva ne na pošto ne na klice. Ob koncu leta 
smo tako na UE Domžale vložili vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja. Seveda nas je UE takoj pozvala n pridobitev 
vodnega soglasja ARSO, saj gasilski dom leži v priobalnem pasu Radomlje. Po več urgencah tako UE Domžale, nas kot 
projektanta smo vodno soglasje le pridobili konec januarja letos. Vloga za gradbeno dovoljenje je bila tako popolna. Nato 
smo bili, neglede na to da opravljamo javno gasilsko službo, skladno z odločbo občine Lukovica dolžni še plačati 
komunalni prispevek za gradnjo in gradbeno dovoljenja smo lahko ta teden, seveda po plačilu kar zajtene takse na UE, 
končno dvignili.  
 
Vzporedno z izdelavo PGD projekta je potekalo več usklajevanj z občino Lukovica in DARS-om v zvezi s pridobivanjem 
zemljišč za gradnjo gasilskega doma. PGD Blagovica ima namreč v lasti zgolj malo zemljišča  ob samem objektu, le 
nekaj metrov od objekta, skupaj 470m2. Skladno s sprejetim zazidalnim načrtom za Blagovico bi za gradnjo objekta 
17x13m potrebovali skoraj 700m2 zemljišča za razne zelene in parkirne površine. Zato smo v dogovarjanih z občino 
dosegli dodelitev stavbne pravice na njenih zemljiščih. Poleg tega smo podobne razgovore opravljali z DARS-om, saj je 
RS lastnik parcele tik ob obstoječi leseni garaži. DARS je ta zemljišča zamenjal z občino ta pa nam je na njih prav tako 
podelila stavbno pravico. Vse te stavbne pravice je bilo potrebno pridobiti do vloge za izdajo gradbenga dovoljenja. 
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Če torej seštejemo čas od začetka izdelave PGD projekta do gradbenega dovoljenja je minilo natanko eno leto, 7 
mesecev in 16 dni. Ni malo glede na zahtevnost objekta in glede na enostavnost postopkov, ki nam jih večkrat 
obljubljajo. 
 
Poleg zgoraj navedenih del in usklajevanj v zvezi z dokumentacijo, smo proti koncu lanskega in v začetku letošnjega leta 
pričeli s pridobivanjem ponudb za izdelavo projekta za izvedbo in nadzora med gradnjo. Opravili smo vrsto razgovorov s 
ponudniki in izvedeli mnogo uporabnih informacij v zvezi z načinom gradnje, postopkom za izbiro izvajalca, z 
nadziranjem gradnje in pridobivanjem dokuemntacije za uporabno dovoljenje objekta. Ker gre za javni objekt so namreč 
zahteve precej bolj stroge kot pri navadni enodružinski gradnji. Potrebno bo zagotoviti tudi pooblaščeno osebo za 
varnost in zdravlje pri gradnji objekta. 
 
Trenutno smo torej sredi priprav za izdelavo dokumentacije za izvedbo in potem postopki za izbiro izvajalca, šele nato 
pa začnemo z gradnjo samo. Vse skupaj pa je seveda močno povezano s finančnimi prilivi, ki bodo kapljali v društvo za 
namen gradnje gasilskega doma. V zvezi s tem naj povem da smo na občini lansko leto opravili kar nekaj ragovorov, ki 
bodo morda obrodili sadove v letošnjem in rpihodnjih proračunih občine Lukovica. To pa je že tema plana dela in 
finančnega za letošnje leto, ki ga bo podal predsednik. Vsekakor bo dela dovolj. Poleg naštetega bo potrebno skupaj z 
ostalimi odseki v društvu poskrbeti za opremo in vozila, stanovalko v domu, rušitvenimi deli, logistiko v času gradnje itd. 
 
Na koncu bi se v svojem imenu zahvalil vsem članom GO Blažu, Marjanu in Urošu. Skupaj smo v letu 2014 opravili 
preko 250ur prostovoljnega dela, poleg tega pa je tu še precej telefonskih klicev, elektrosnkih sporočil, zapisnikov, 
dopisov, pregledov zakonodaje in drugo. Prav tako se zahvaljujem predsedniku Matjažu in njegovemu namestniku 
Markotu ter ostalim komisijam v društvu za pomoč pri doseganju ciljev, ki jih ni bilo malo in jih bo še več v letošnem letu. 
Prav tako gre zahvala županu občine Lukovica in njegovim strokovnim službam, s katerimi tudi zgledno sodelujemo. 
Hkrati pa naprošam vse ostale člane društva, da se pri gradnji aktivno vključijo v projekt, po svoji moči seveda. Gre za 
50 ali več letni projekt društva s katerim bomo v prihodnjim generacijam blagovških gasilcev omogočili boljše pogoje za 
delo, s tem pa bodo vsi krajani dobili večjo požarno varnost, kar je nenazadnje naše osnovno poslanstvo.   
 
Na koncu bi vse zbrane še enkrat lepo pozdravil z gasilskim pozdravom NA POMOČ! Občnemu zboru pa predlagam da 
sprejme to poročilo. 
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