
Poročilo poveljnika o delu operative v preteklem letu (2015) 
 

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. 

 

Preteklo leto smo zajadrali v 3 leto mandata in opažanja, ki jih imam so, da se je v nekaterih pogledih 

poveljstvo in celotna operativa dodobra uigrala in določene aktivnosti tečejo popolnoma nemoteno, kot je 

bilo zastavlejno. Predvsem je viden napredek pri intervencijah, ki jih v preteklem letu ni bilo malo, kjer so 

operativne enote postale toliko samotojne, da lahko povem samostojno izvažajo na intervencije v vlogi 

osredjen gasilke enotev v občini Lukovica in opravljajo vsa potrebna dela tekom intervencij.  Po drugi strani, 

pa je opaziti v da nekaterim članom, tudi v  poveljstva že nekoliko pojemajo moči, kar poskušamo predvsem 

nadomestiti z drugimi člani, ki se aktivno vključujejo poleg in kažejo velik interes za delo na področju 

operative.  

Poveljstvo je imelo v preteklem letu 1 korespodenčno sejo, na kateri je potrejvalo delavni in finačni plan za 

leto 2015 ter 2 redni seji poveljstva, kjer smo obdelali trenutno aktualne zadeva in sprejeli določene sklepe  

za nemoteno delovanje operative, tekom leta. Ob zadnjih spremembah in dogovorih o načrtu alarmiranja v 

občini Lukovica smo izvedli tusi skupni sestanek vseh vodji enot oz intervencij skupaj s poveljnikom GZ 

Lukovica in dorekli, kakšni so postopki in pričakovanja do naše gasilske enote. Vsi zapisniki in sklepi iz sej 

poveljstva so zbrani in na voljo v upogled, pri administratorki poveljstva.    

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 kar nekaj 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 in aktivno pripravlja vse potrebno, za nadomestne 

prostore v času gradnje gasilnega doma. Z občino smo dosegli dogovor o uporabi bivših DARSovih prostorov, 

tako da imamo pogodbo že na mizi in čaka le še na podpis, ki pa se bo zgodil takoj ko bodo jasni načini 

financiranja fradnej gaslega doma. Tako lahko zagotavljam, da bo gasilska enota PGD Blagovica nemoteno 

delovala tudi v času planirane gradnje.  

 

Na Poveljstvu GZ Lukovica so skozi preteklo leto potekale seje povejstva in nekaj neformalnih sestankov, na 

katerih sem bil vedno prisoten, kot poveljnik PGD Blagovica, oziroma je bil prisoten izmed predstavnikov 

našega društva. Prav tako je na nivoju gasilke zveze Lukovica potekalo nemalo aktivnosti in usklajevanja 

preko elektronske pošte in telefonskih pogovorov, kjer smo bili vedno aktivno vključeni kajti le tako smo 

lahko zagotavljaji, da 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: 

Kar se tiče intervencij predvsem prva polovica leta ni bila preveč pestra, se je pa zadeva zelo spremenilas 

popravki načrta alarmiranja, tako, da nam je druga polovica leta prinesla kar pestro dogajanje na terenu. 

Tako je PGD Blagovica, kot osrednja gasilska enota v občini Lukovica, v preteklem letu, sodelovala na 23tih 

intervencijah na območju celotne občine in sicer: 

 

Št. Datum Lokacija Št. gasilcev 
Št. ur na 
gasilca 

Skupno število 
ur 

1 19.1.2015 V Zideh - požar osebnega avtomobila 24 1,5 36 

2 14.2.2015 Šentvid - vžig lesa na ostrešju 10 1 10 

3 13.4.2015 Spodnje Loke - požig travnika 13 1 13 

4 2.5.2015 Poljane nad Blagovico - čiščenje prepusta 3 2 6 

5 23.6.2015 
AC izvoz Trojane smer Ljubljana - prometna 

nesreča  6 1 6 

6 2.8.2015 AC izvoz Trojane smer Celje - prometna nesreča  14 1 14 

7 7.8.2015 Blagovica - Dim na bencinski črpalki Petrol  10 1 10 

8 28.8.2015 AC predor Jasovnik - požar osebnega vozila 5 1 5 

9 31.8.2015 
AC - 1 km pred izvozom Lukovica - prometna 

nesreča tovornega in večih osebnih vozil  6 1,5 9 

10 31.8.2015 Prevoje - prometna nesreča na magistralni cesti  9 1 9 

11 4.9.2015 
Podmilj - tovorno vozilo zapeljalo iz magistralne 

ceste 12 4 48 

12 8.9.2015 
AC prometna nesreča pred cestninsko postajo 

Kompolje  13 1 13 

13 30.9.2015 Korpe - pomoč NMP pri poskusu samomora  7 1 7 

14 16.10.2015 Spodnje Koseze - vžig saj v dimniku  7 1,5 10,5 

15 9.11.2015 Prevalje - požar gospodarskega poslopja 15 2 30 

16 23.11.2015 AC izvoz Trojane (v Zide) - prometna nesreča  6 1 6 

17 4.12.2015 Cesta Zlato Polje - Pšajnovca - prometna nesreča  12 1,5 18 

18 7.12.2015 
Petelinjek - prometna nesreča na magistralni 

cesti  15 1 15 

19 15.12.2015 Zg. Loke izvoz iz AC - prometna nesreča   12 2,5 30 

20 18.12.2015 
Imovica - nevarne snovi - zapiranje odprte plinske 

jeklenke  5 1 5 

21 19.12.2015 Prevoje - dimniški požar  9 1 9 

22 31.12.2015 Videm pri Lukovici - požar v naravi 16 1 16 

23 31.12.2015 Podmilj - požar v naravi  24 5 120 

  
SKUPAJ 253 

 
445,5 

 

Če ste dobro prisluhnili statistiki, ste opazili, da smo imeli na silvestrovo kar 2 intervenciji, prvo ob malo čez 

17.00 uro v Vidmu pri Lukovici, lahko rečem za ogrevanje in nato malo pred  21.00 uro v vasi Podmilj. Tam 

nas je pričakalo  večurno gašenje strmega gozda. Razlog je bil nepremišljenega ravnanja s pirotehničnih 

izdelkov, posledično pa je  moralo 55 gasilcev z 11 vozili novo leto namesto doma preživelo na terenu, v 

gozdu ob gašenju požara. Pa naj še kdo reče, da gasilci nismo v vsakem trenutku pripravljeni priskočiti na 

pomoč – tudi za novo leto.   

Skupaj torej 23 intervencij v preteklem letu, na katerih je sodelovalo 342 gasilcev in opravilo skupno 445,5 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 na OŠ Janko Kersnik Brdo ter sami organizirali občinsko gasilsko-reševalno  

vajo Hrastov 2015, na kateri  smo preverili tako delovanje enot v naši zvezi ob požarih stanovanjskih hiš, ob 

požaru na manj dostopnih lokacijah, delovanje ob prometni nesreči in delovanje ob več vzporednih dogodkov 

ob istem času. 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 smo v preteklem letu uspešno pravili 1 sklop praktičnih vaj za 1 in 2 operativno 

enoto. Odziv je bil zelo dober saj so na teh vajah operativci lahko pridobivali prepotrebno praktično 

znanje in izkušnje za intervencije. Še pred koncem leta smo pričeli s praktičnimi vajami še za 

preostale operativne člane in članice, kjer pa ni bilo takšnega odziva, vendar kljub z vajami 

nadaljujemo tudi v tem letu. Presenetljivo se nam je na vajah priključilo kar nekaj članov, ki so bili že 

pred časom zelo aktivni, vendar so se z leti malo oddaljili. Prav te vaje so nam pokazale, da je tudi pri 

teh članih še vedno zanimanje za delovanje v operativi, kar je zelo spodbudno.  

 Na nivoju GZ Lukovica v preteklem letu ni bilo organiziranega tečaja. Planirana sta bila 2 tečaja in 

sicer za gasilce bolničarje oz certificirane prve posredovalce, ki se je začel izvajati v začetku tega leta 

in trenutno poteka prav v prostorih OŠ Blagovica. Drugi planiran tečaj pa je bil za vodjo skupine, ki pa 

je bil odpovedan zaradi premajhnega števila prijav iz posameznih društev.  

 Mogoče na tem mestu zanimivost. Medtem, ko je naša gasilska enota prijavila 13 kandidatov so jih 

 ostala 4 društva uspela prijaviti  le 9, tako je bilo skupno število premajhno, da bi zveza izvedla tečaj.  

 Tako so bili na koncu naši operativni člani prikrajšani za izobraževanje, ker druga društva ne najdejo 

 dovolj članov, ki bi se želeli izobraževati. 

Verjetno dodaten komentar tukaj ni potreben, upam pa, da te podatke dejansko 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 GZS smo se udeleževali tečajev za specialnosti in obnovitvenih tečajev, ki so potekali v 

Izobraževalnem centru na Igu, tako so: 

 5 tečajnikov je opravilo tečaja za uporabnike dihalnih aparatov 

 4 tečajniki so opravili usposabljanje gasilcev za gašenje notranjih požarov modul A 

 1 tečajnica je opravila tečaj za vodjo članic 

 1 tečajnik je opravil tečaj za portalne gasilce  

 1 tečajnik je opravil tečaj usposabljanje gasilcev za gašenje požarov v naravi 

 1 tečajnik je opravil tečaj za preventivca 

 1 tečajnik je opravil tečaj za tehničnega posredovalca 

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. Vsekakor pa lahko zaključimo,  

kar se tiče izobraževanj, da smo s  pridobljenim novim znanje v društvu lahko ponovno 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 
Moravčah,sodelovalo skupaj 7 desetin, od tega 2 mladinske (1x mladinke in 1x mladinci) ter 4 članske 
desetine (1x članice in 3x člani) ter 1 veteranska ekipa. Ne bom našteval rezultate posameznih ekip, naj pa 



povem, da je skupen izkupiček tekmovanj 5 x 1. mesto, 2 x 2. mesto. Torej nobena ekipa ni stala brez 
medalje, kar si lahko štejemo za velik uspeh. Regijskega temovanja so se udeležile 3 ekipe in sicer 1x člani, 1x 
članice, obe ekipi sta sosegli 8 mesto ter 1x veterani z doseženim 17 mestom. Vsem čestitke za sodelojočim 
za omenjene razultate.   
 

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. Poleg tega 

smo konec leta izvedli nakup opreme, ki je bila planiran po letnem planu iz lastnih sredstev. Da smo nanovo 

kupljeno opremo lahko dali v vozila smo izvedli nekaj predelav, predvsem na GVC16/25 v lastni režiji. Eno 

večjo predelavo, da smo dali v isto vozilo hidravlični agregat in kombinirano orodje, pa nam je po naročilu 

izvedel zunanji izvajalec. Konkretno kaj je bilo kupljeno oz 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. Kljub kar nekaj kosov nove opreme v zadnjih letih se še vedno 

kažejo dodatne potrebe ob vse večjem obsegu intervecij in vse večji zahtevnosti leteh.   

 

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 317 prevozov pitne vode, v ta namen prevoženih 3.892 km in prepeljane skupno 1.385.700 

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.  

V začetku tega le smo bili vozilo primorani parkirati, saj ni opravilo tehničnega pregleda in zato ne sme biti 

več udeleženo v cestnem prometu zaradi dotrajanosti in to kljub temu, smo redno izvajali vse potrebne 

servise in popravila (preteklo leto smo imeli kar nekaj popravil, od tega 1 večje in se je zadeva sanirala, kljub 

temu da na GZ Lukovica niso našli posluha za povračilu stroškov popravila, kljub podanemu zahtevku za 

refundacijo).  

Naj na tej točki izpostavim, da je bilo povejstvo že kar nekaj let na področju reševanja te problematike zelo 

aktivno, saj smo s strani potencialnih dobaviteljev podvozij in nadgradnje pridobili informativne ponudbe, jih 

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

Poslali smo, kar nekaj dopisov na gasilsko zvezo in občino skupaj s predlagano finančno konstrukcijo 

investicije in imeli kar nekaj pogovorov in sestankov na to temo vendar brez konkretnega zaključka.  

Zadeve so se nekoliko bolj resno začele odvijati v začetku tega leta, ko je obstoječa avtociterna dejansko 

obstala in po iskanju izvajalca za popravila in stroškovnem ovrednotenju je bilo kaj hitro jasno, da obnova ni 

več smotrna. Situacija je bila takoj po tehničnem pregledu večkrat eskalirana tako na gasilsko zvezo kot na 

občino in zahtevan skupni sestanek, da se dogovorimo o rešitvi nastale situacije.  

 

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 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.  

Prav tako pa iz tega mesta vabim še vse tiste, ki še niste aktivno vključeni in bi si želeli delovati v operativni 

enoti, da se nam pridružite, saj so vrata za vas vedno odprta. 

Vsekakor je iz celotnega poročila vidno, da je v Blagovici še veliko zanimanja, volje in interesa, da se gasilstvo 

čim bolj razvija naprej. Idej za prihodnost in razvoj našega poslanstva je še ogromno ampak le s skupnimi 

močmi jih bomo zmožni realizirati. 

 

Še enkrat zahvala vsem skupaj. Na koncu poročila pa vas pozdravljam z gasilskim pozdravom NA POMOČ. 

 

Zg. Loke 18.1.2016 

Poveljnik PGD Blagovica 

Uroš Medič, GČ 1.st, l.r. 


