
Poročilo poveljnika o delu operative v preteklem letu (2014) 
 

Spoštovana mladina, spoštovane gasilke in gasilci, še posebej vsi tisti, ki aktivno sodelujete v operativi, ter vsi 

povabljeni gostje. Lepo pozdravljeni na današnjem občnem zboru tudi s strani Poveljstva Prostovoljnega 

gasilskega društva Blagovica in seveda tudi v mojem imenu. 

 

Prvo leto delovanja poveljstva v novi sestavi je bilo za nami, tako smo bili v preteklem letu v poveljstvu že  

nekoliko bolj uigrani, seveda vsak na svojem področju, za katerega je zadolžen in vsi skupaj kot osrednja 

operativna enota v občini Lukovica. Ampak to še ne pomeni, da so vse aktivnosti v operativi tekle same po 

sebi. Redno je bilo potrebno vlagati nemalo truda, da so se planirane aktivnosti lahko realizirale.  Tako smo se 

v začetku preteklega leta dobili na seji poveljstva, kjer smo potrdili delavni in finalni plan za leto 2014, ter 

sprejeli nekatere potrebne sklepe, za nemoteno delovanje operative, tekom leta.  

Skozi leto so se izvajali redni mesečni pregledi prisotnosti ter izpravnosti opreme, vozil in prostorov 

operative. S tem smo skozi celo leto zagotavljali, da je bila vsa gasilska oprema izpravna in na svojem mestu, 

da so vsa vozila redno servisirana, registrirana ter pripravljena na vožnjo in da so bili prostori operative 

primerno urejeni. Vse evidence, so zbrane in se hranijo v prostorih operativne enote.  

Operativne člani so bili glede na plan in potrebe napoteni na vrsto izobraževanj (o tem podrobno nekoliko 

kasneje) in zdravniške poglede, kateri so obvezni za operativne člane in katerim se daje vse večji poudarek.  

Skozi celo leto je potekala izposoja gasilske opreme, po sprejetem pravilniku, s tem smo članom društva, 

občanom in drugim organizacijam omogočali uporabo naše opreme ob minimalnem denarnem nadomestilu, 

ki se namenja za dokup in redno vzdrževanje opreme.  

Povljstvo je zelo aktivno sodelovalo v gradbenem odboru. Res da gradbeni odbor sestavljajo ravno poveljnik, 

namestnik in oba podpoveljnika, ampak so bili poleg vključeni tudi nekateri ostali člani poveljstva, kateri so 

lahko podali tudi svoja mnjenja na idejno zasnovo in proti koncu leta že konkretno dobili nekatere zadolžitve, 

kajti za čas gradnje operativa že išče nadomestne prostore v katerih bo morala nemoteno delovati.   

Kot je že omeni predsednik smo imeli v preteklem letu, kot osrednja enota v občini, inšpekcijo s strani 

inšpektorja za varstvo pred požari, ki je pregledal delovanje naše operativne enote.  

Na Poveljstvu GZ Lukovica so skozi celo leto potekale seje povejstva, na katerih je bil vedno pristoten 

poveljnik, oziroma eden izmed predstavnikov našega društva, s tem so bili tudi na nivoju zveze zastopani 

interesi našega društva.  

Vse te na videz majhne aktivnosti so še kako potrebne saj zagotavlja nemoteno delovanje opreativne enote 

in pripravljenost na klic v sili v vsakem trenutku, kar je primarna dejavnost naše gasilske enote. 

 

Poleg omenjenega pa smo bili seveda aktivni tudi na ostalih področji, kot že vsa leta poprej. Naj pričnem z 

intervencijami v preteklem letu: 

 

Intervencije: 

Za intervencije lahko rečem, da se je preteklo leto, začelo zelo pestro, če ne celo rekordno, kajti prvo 

intervencijo smo zabeležili v začetku februarja pri žledolomu, nato pa so se vsaj v tistih dneh kar vrstile. Ostali 

meseci v letu pa so bili, po številu intervencij dokaj podobni prejšnjim letom. Tako je PGD Blagovica, kot 

osrednja gasilska enota v občini Lukovica, v preteklem letu, sodelovala na 32tih intervencijah na območju 

celotne občine in sicer: 

Št. Datum Lokacija 
Št. 

gasilcev 
Št. ur na 
gasilca 

Skupno 
število ur  

1 2.2.2014 Cesta Blagovica-Češnjice-Lipa-Poljane-Selce 10 3,3 33 

2 2.2.2014 Cesta Blagovica-Vranke 10 1 10 
3 2.2.2014 Cesta Podsmrečje-Korpe 10 1 10 

4 2.2.2014 Lokalna cesta Blagovica-Mali Jelnik-Vošce 10 2 20 



      40   73 

5 3.2.2014 Cesta Blagovica-Češnjice 6 8 48 

6 3.2.2014 Cesta Blagovica-Vranke-Borje 5 4,6 23 

7 3.2.2014 Lokalna cesta Podsmrečje-Korpe 3 5 15 

8 3.2.2014 Lokalna cesta Podmilj-Dolina-Podmilj-Matjan 6 2 12 

9 3.2.2014 Lokalna cesta Češnjice-Lipa 6 2,5 15 

      20   65 

10 4.2.2014 Cesta Blagovica-Prevoje 10 3 30 

11 4.2.2014 Cesta Zlatenek-Prilesje 10 1 10 
12 4.2.2014 Lokalna cesta Brdo-Čeplje-Obrše 10 6 60 

      50   165 

13 5.2.2014 Blagovica 21 9 1,3 11,7 
14 5.2.2014 Cesta Blagovice-Gaberje 9 1 9 

15 5.2.2014 Cesta Blagovica-Češnjice-Lipa-Poljane-Selce 9 4 36 

      77   221,7 

16 6.2.2014 Cesta Podsmrečje-Korpe 11 1 11 

17 6.2.2014 Cesta Blagovica-Vranke 11 1 11 

18 6.2.2014 Cesta Blagovica-Prevoje-Prilesje-Zlatenek 11 2 22 

19 6.2.2014 Lokalna cesta Blagovica-Češnjice-Lipa-Poljane-Selce 11 5 55 

      44   99 

20 8.2.2014 Dimniški požar v Blagovici 4 1,1 4,4 

21 24.2.2014 Požar osebnega avtomobila Prevoje_Imovica 14 1 14 

22 7.3.2014 Kurjenje v gozdu med Kompoljam in Blagovico 4 0,5 2 

23 22.3.2014 Pripravljenost požar avtobusa na avtocesti  5 0,5 2,5 

24 25.3.2014 Dimniški požar v Lukovici 3 1 3 

25 18.4.2014 Travniški požar Sp Loke 8 1 8 

26 18.7.2014 Požar deponije med Lukovico in Gradiščem 7 2,5 17,5 

27 4.9.2014 Požarni alarmen v vrtcu MEDO_Prevoje 12 1,5 18 

28 5.10.2014 Požar na žerjavu v Krašnji 13 1,5 19,5 

29 7.11.2014  Voda ogroža stanovanjski objekt Blagovica 13 2 26 

30 17.11.2014 Iskanje izgubljen teliček_Blagovica 6 2 12 

31 18.11.2014 Iskanje izgubljen teliček_2 dan_Blagovica 8 0,5 4 

32 12.12.2014  Prometna nesreča_Poledica_Podmilj 14 3,5 49 

      111   179,9 

32   SKUPAJ  342   803,6 
 

Skupaj torej 32 intervencij, na katerih je sodelovalo 342 gasilcev in opravilo skupno 803,6 ur. Pri tem je zelo 

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

 

Poleg že omenjenih intervencij smo krajanom večkrat priskočili na pomoč in le tega nismo zabeležili kot 

intervencijo. Tako smo večkrat delovali preventivno, v obliki požarne straže, očistili kanalizacijske jaške, ter 

dimnike, sodelovali na dogodkih kot redarska služba, ter ostale manjše pomoči na klic krajanov. Udeležili smo 

se tudi gasilsko-reševalne vaje v vasi Vrh nad Krašnjo in v Lukovici na objekt avtoservis KVEDER. Prav 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  na različnih nivojih in sicer: 

 Na nivoju društva nam v preteklem letu še ni uspelo začeti s planiranimi praktičnimi vajami za 

operativne člane, smo pa dokončno izdelali koncept in konkretno pričeli že v januarju to leto, tako da 

redne praktične vaje operativcev sedaj potekajo za 2 desetini. 



 Na nivoju GZ Lukovica je v preteklem letu potekal tečaj za vodjo enotna katerega je bilo s strani PGD 

Blagovica napotenih 9 kandidatov ter jih je 8 uspešno zaključilo omenjeni tečaj in s tem pridobilo čin 

nižjega gasilskega častnika. Tovrstni kader je še kako dobrodošel za potrebe vodenja operativnih 

desetin in možnosti nadaljnjega izobraževanja za višje čine. Naj dodam, da je del praktičnih  vaj tega 

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

tečaja, tako z inštruktorji, predavatelji in z opremo.  Prav tako je isti tečaj opravila še ena izmed članic 

vendar v organizaciji GZ Domžale. 

Mogoče še zanimivost, vseh tečajnikov iz vseh petih društev je bilo 13, od tega 8 iz našega društva. 

Verjetno dodaten komentar tukaj ni potreben, upa pa, da te podatke vidijo tudi tako na Gasilski 

zvezi, kot na Občini Lukovica, ko se odloča o strategiji razvoja gasilstva v zvezi in s tem povezanega 

financiranja. 

 Na nivoju Regije Ljubljana 3 je: 

 1 gasilec je opravil tečaj za vodenje velikih intervencij, 

 4 gasilci so se udeležili uradne podelitve činov za gasilke časnike , tečaj uspešno zaključili že 

konec prejšnjega leta.  

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

Izobraževalnem centru na Igu, tako so: 

 3 gasilci so opravili tečaja za uporabnike dihalnih aparatov 

 7 gasilcev je opravilo tečaj za portalne gasilce  

 2 gasilca sta opravila tečaj za nevarne snovi, 

 1 tečajnik je opravil tečaj za tehnično reševanje  

 1 tečajnik je opravil tečaj za inštruktorja 

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 

ponovno ponosni in zadovoljni. 

 

Tekmovanja: 

Tudi na področju tekmovanj smo bili tudi 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 Rafolčah,  
sodelovalo skupaj 7 desetin, od tega 2 mladinske (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 3 x 1. mesto, 3 x 2. mesto in 1x 3. mesto. Torej nobena ekipa ni stala brez medalje, kar si lahko 

štejemo za velik uspeh. 

 

Nakupi opreme: 

Tudi v preteklem letu je prišlo, nekaj sredstev s strani GZ Lukovica, namenjenih za doopremljanje gasilskih 

enot po društvih in iz tega naslova smo doopremili našo gasilsko enoto, z nekaj kosi nove opreme. Prav tako 

je bilo nekaj opreme dodeljene naši operativni enoti s strani Gasilske Zveze Slovenija, kot osrednji enoti in kot 

povračilo poškodovane opreme v času Žledoloma. Lansko leto smo bili po planu Štaba civilne zaščite Občine 

Lukovica na vrsti za sofinanciranje gasilske opreme in iz trga naslova smo  v društvo dobili hidravlično orodje 

za posredovanje v tehničnih intervencijah. Konkretno kaj je bilo kupljeno oz dobljeno bo v svojem poročilu 

podal orodjar, ki je v poveljstvu zadolžen za opremo.  

Lahko pa dodam, da smo poskušali vsa 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. Za vso dobljeno opremo, pa se lahko le zahvalimo, GZS in 

Štabu civilne zaščite Občine Lukovica in zagotovimo, da je oprema prišla v prave roke.  



Zaradi nove opreme smo posledično tudi v preteklem letu izvedli nekaj manjših predelav boksih v vozilu GVC 

16/25, ki so se izvajali v lastni režiji, tako, da to ni predstavlja dodatnih stroškov za društvo.  

 

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 138 prevozov pitne vode, v ta namen prevoženih 1.720 km in prepeljane skupno 592.100 

litrov pitne vode. Glavnina vode je bila prepeljana s staro avtocisterno, za katero je bilo že tolikokrat 

povedano, tako v tej dvorani kot na mnogih drugih krajih, da je njena življenjska doba že potekla. Ponovno 

smo z velikimi težavami opravili zadnji tehnični pregled in bili pri tem še enkrat opozorjeni, da je vozilo na 

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

potrebne servise in popravila (preteklo leto smo imeli eno večje popravilo kjer je prišlo do okvare ravno na 

sektorski vaji v organizaciji gasilske zveze in na GZ Lukovica niso našli posluha o povračilu stroškov popravila, 

kljub podanemu zahtevku za refundacijo).  

 

Naj na tej točki izpostavim, da je bilo povejstvo v preteklem letu na področju reševanja te problematike zelo 

aktivno. S strani potencialnih dobaviteljev podvozij in nadgradnje smo pridobili informativne ponudbe, jih 

ovrednotili in določili, kakšno vozilo bi bilo najbolj primerno za zamenjavo obstoječega vozila GVC-24/50. 

Sprejeto je bilo stališče društva, da ni smiselno podvajti opreme v vozilih, zato bi bilo povsem sprejemljivo 

novo vozilo AC-16/70, kar pomeni avtocisterna s 7000l vode in minimalno gasilsko opremo, določeno po 

tipizaciji. Ocenjena vrednost take investicije znaša cca 170.000€,  vendar glede na vsporedni projekt gradnje 

gasilkega doma, društvo ni zmožno v večji meri financirati te naložbe, zato poskušamo najti skupno rešitev z 

GZ Lukovica in Občino Lukovica. V tej smeri je bil konec preteklega leta poslan dopis, skupaj z predlagano 

finančno konstrukijo in izdelano primerjavo pridobljnih ponudb, na GZ Lukovica, vednar do sedaj še nismo 

prijeli uradnega odgovora o stališču zveze. V tej smeri bomo s strani društva pogovore seveda tudi nadaljevali 

in računano na podporo tako gasilske zveze kot občine 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 tekme v spustu z gorskimi kolesi na povabilo ŠKD 

Čelešnik, 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: 

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

gasilskega društvu Blagovica, ali kako drugače pri aktivnostih v organizaciji poveljstva, 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 21.2.2015 

Poveljnik PGD Blagovica 

Uroš Medič, GČ 1.st, l.r. 


