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Zadeva: POROČILO O DELU GRADBENEGA ODBORA PGD BLAGOVICA ZA LETO 2015 
  
Hvala lepa za besedo. Najprej tudi v imenu GO-ja lepo pozdravljam vse goste, delovno predsedstvo in vse prisotne 
člane društva. 
 
Naj začnem  moje poročilo z obuditvijo spomina na predsednikove besede z obnega zbora izpred dveh let. Vsak naj se 
vpraša koliko verjame v naš cilj, koliko verjame v gradnjo novega gasilskega doma v Blagovici, koliko mu to pomeni. 
Toliko kot bomo verjeli toliko bomo uspeli. In takrat smo verjeli, kaj pa sedaj…? 
 
Tudi leta 2015 se na prvi pogled čez cesto na levem bregu Radomlje ni kaj dosti spremenilo oz. zgradilo kot bi morda 
kdo pričakoval. Gasilski dom še vedno stoji takšen kot je bil zgrajen pred več kot 50 leti in služi svojemu namenu. 
Gradbeni odbor je po začrtanem planu nadaljeval svoje delo ki je usmerjeno k našemu skupnemu cilju to je gradnja 
novega gasilskega doma v Blagovic. Glavna naloga GO v letu 2015 je bila dokončna pridobitev gradbenega dovoljenja 
in priprava projektov za izvedbo. V primeru pridobitve finančnih sredstev za gradnjo pa še izbor nadzora in izvedba 
razpisa za izbor izvajalca ter morebitni pričetek gradnje. Prvi del ki je bil vezan na naše delo nam je v celoti uspel. Drugi 
del, ki pa je bil močno vezan tudi na druge službe pri projektu, tu imam v mislih predvsem sodelovanje občine Lukovica 
in gasilske zveze Lukovica, pa kot vidimo ni uspel. Občina in GZ namreč nista uspeli zagotoviti dodatnih sredstev, ki so 
nujno potrebna za začetek gradnje, vendar o tem več v nadaljevanju. 
 
Če gremo skozi leto nekoliko bolj podrobno so se aktivnosti gradbenega odbora vrstile nekako takole: 

 V začetku leta 2015 smo vse aktivnosti usmerili v pridobivanje gradbenega dovoljenja za gradnjo novega 
gasilskega doma. Kot smo že omenjali na lanskem občnem zboru, smo pridobili vsa potrebna soglasja, uredili 
vsa plačila komunalnih prispevkov in tako in po dobrem letu in pol februarja pridobili tako želeno gradbeno 
dovoljenje, ki je prva postaja na poti k našemu cilju. 

 Takoj po občnem zboru smo se lotili izbora in pogovorov s projektanti za pripravo pzojektov za izvedbo. Po 
odobritvi naročila PZI projekta smo s projektanti opravili vrsto usklajevanj in sestankov, na katerih smo do 
potankosti dorekli posamezne detajle pri ureditvi gasilskega doma. Projekta smo se skupaj s projektanti lotili 
natančno, saj lahko le z dobro projektno dokumentacijo zagotavljamo ustrezno podlago s katero bomo z izbranim 
izvajalcem uspešno zaključili gradnjo gasilskega doma. Med usklajevanji smo preverjali različne tehnične rešitve, 
pridobivali ponudbe za posamezne detajle, preverjali cene na trgu, se dodatno usklajevali z nekaterimi 
soglasodajalci in vse skupaj uskladili v za društvo zares funkcionalno rešitev gasilksega doma, ki bo v takšni 
obliki lahko služil naši dejavnosti vsaj naslednjih nekaj generacij. Usklajevanja s projektanti so potekala skozi vse 
poletje in jesen ko smo projekte s strokovnim pomočnikom dodatno preverili in pregledali. V zaključku leta smo 
končni projekt za izvedbo tudi prejeli, tako da imamo sedaj v rokah vse podlage s katerimi smo strokovno 
pripravljeni na gradnjo. 

 Poleg projektne dokumentacije smo v lanskem letu opravili tudi razgovore s ponudniki za strokovni nadzor med 
gradnjo. Med razgovori smo 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. Opravili smo tudi razgovore v 
zvezi z načinom priprave razpisa in pripravo pogodbe za izvajalca gradnje. Med gradnjo pa bo potrebno tudi 
zagotoviti pooblaščeno osebo za varnost in zdravlje pri gradnji objekta.  

 
Trenutno smo torej tehnično povsem pripravljeni na pripravo razpisa za izbor izvajalca. Naše nadaljnje delo 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 pa niso padli na plodna tla oz. se dobiva vtis, da ja 
problematika gradnje gasilskega doma v Blagovici samo problem blagovčanov. Na tem mestu moram žal poudariti, da v 
letu 2015 s strani predvsem GZ Lukovica, kljub pozivom tako našega društva kot občine, ni bilo opravljenega nobenega 
pomembnega premika k realizaciji tega projekta. Veliko razočaranje pa nam je v jeseni pripravila tudi občina Lukovica. V 
rebalansu proračuna za leto 2015, kjer je bilo za gradnjo gasilskih domov že rezerviranih sicer nekaj malega sredstev, je 
še ta mala sredstva za gradnjo umaknila in prestavila na druge očitno bolj pomembne postavke. S takšnimi potezami 
hote ali nehote tako občinski svet, kot občinska uprava z županom na čelu jasno kažejo, koliko jim je pomembna 
gasilska služba v zgornjem delu črnega grabna in v celotni občini nasploh. Zavedati se moramo, da smo še vedno 
osrednja operativna enota v občini in da z vsakim letom opravljamo vse več nalog, ki nam jih nalagajo tako država kot v 
veliki meri sama lokalna skupnost in družba nasploh.  
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Vsem skupaj, predvsem pa malo prej navedenim na srce polagam, da je naša namera po gradnji novega gasilskega 
doma iskrena in glede na stanje obstoječega doma tudi utemeljena, zato enako mero iskrenosti pričakujemo tudi s strani 
funkcionarjev, ki so nenazadnje odgovorni za varstvo pred naravnimi nesrečami in požarno varstvo. Gasilski dom ni 
namenjen parkiranju naboljših vozil in opreme ter srečevanju gasilcev, ampak je to predvsem osnovni kos opreme, ki jo 
potrebujemo gasilci za prostovoljno opravljanje vseh nalog, ki jih je podrobno prebral naš poveljnik in ki nam še v širši 
obliki sledijo v prihodnjih letih. Gasilski dom ne bo zgrajen za nas funkcionarje v društvu, ampak za gasilce, za člane in 
za vse krajane ter občane, ki bodo v primeru požarov, poplav ali drugih naravnih nesreč tu vedno našli pomoč ali 
zavetje. Gasilski dom bo ostal tudi, ko vseh nas ne bo več in bo opravljal svojo funkcijo za vse naše naslednike za vso 
družbo in to je naložba v našo prihodnost. Še enkrat torej prosim vse za to poklicane in odgovorne, da temeljito 
razmislijo kaj so prioritete v naši družbi, pa če sem lahko bolj konkreten kam se delijo sredstva iz proračuna naše skupne 
lokalne skupnosti. Naj bo naš cilj iskanje poti kako nekaj storiti, ne pa kako stvari komplicirati da se same po sebi 
ustavijo..  
 
Še enkrat se sedaj vrnimo k našemu prvemu vprašanju. Ali še verjamemo v nov gasilski dom? Vsak naj ponovno 
razmisli sam pri sebi. Jaz pa lahko samo zaključim, da člani GO prav gotovo verjamemo, samo na eni izmed preprek na 
pravi poti smo trenutno zato upamo, da jo kaj kmalu preskočimo. Pa naj bo za zdaj dovolj. 
 
V svojem imenu zahvalil vsem članom GO Blažu, Marjanu in Urošu. Skupaj smo v letu 2015 opravili preko 300ur 
prostovoljnega dela, poleg tega pa je tu še precej telefonskih klicev, elektrosnkih sporočil, zapisnikov, dopisov, 
pregledov zakonodaje in drugo vse za doseganje našega cilja v katerega trdno verjamemo. Prav tako se za pomoč 
zahvaljujem predsedniku Matjažu in njegovemu namestniku Markotu ter ostalim komisijam v društvu. Posebna zahvala 
gre Mihi Prašnikarju za strokovno pomoč pri pripravi dokumentacije in odločanju našega GO.  
 
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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