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Poročilu na pot
Cenjeni prijatelji,

Predsednik

Prostovoljnega gasilskega društva Grosuplje

Iztok Vrhovec

leto praznovanja naše 100-letnice je za nami. Kako
lepi spomini, prečudoviti dogodki, priprave, druženja,
prijateljstva, … Vse to in še več je opravljeno. To
je delo članic in članov Prostovoljnega gasilskega
društva Grosuplje. Prostovoljstvo, pomoč, zaupanje
in sodelovanje je bilo vodilo skozi pomemben čas, ki
smo ga gasilci živeli, ga živimo in ga še želimo živeti v
kraju Grosuplje. Prostovoljne ure in čas, ki ga ni bilo
nikoli škoda, nas je ob vsem tem vedno znova dvigoval
in povezoval v zavidljivo celoto. Pomoč in svojo roko, ki
smo jo ponudili tistim, ki so nas potrebovali je bila vedno
dosegljiva in nikoli odklonjena. Zaupanje pri ljudeh smo
si pridobili in to je pot do pravega sodelovanja z vsemi s
katerimi živimo. Plemenitost je naše bogastvo, je dar ki
ga imamo. Združimo vse to in ohranimo kar je dobrega,
vse ostalo pa naj nam bo le pripomoček k spoznavanju
tega za kar smo poklicani.
Želim vam prijetno branje in sprehod skozi spomine leta
2009!

Poročilo predsednika za
leto 2009
Spoštovane članice, člani, dragi gostje in vsi
prijatelji Prostovoljnega gasilskega društva
Grosuplje!
100 let prostovoljstva, pomoči, zaupanja in
sodelovanja je naslov Zbornika, ki smo ga
članice in člani našega društva izdali ob našem
lanskem visokem jubileju. Prepričan sem, da so
to besede, ki so se v teh bogatih letih dotaknile
prav vsakega izmed nas.
Praznično leto 1909 je bilo prav gotovo nekaj
posebnega, če ne izjemnega. Srečali smo se
na 11-ih rednih in 2 izrednih sejah Upravnega
odbora, ter 4-ih žalnih sejah.
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Beležimo tudi veliko sej posameznih odborov
in poveljstva imenovanih s strani Upravnega
odbora.
Aktivnosti so intenzivno tekle tudi na področju
odbora za gradbeništvo in investicije. Tako smo
v mesecu februarju zaključili prenovo pralnice
in kuhinje v spodnji zadnji garaži, ter zasilno
preuredili pročelje glavnega vhoda. Meseca
aprila smo temeljito posodobili in preuredili
okolico našega centra in v mesecu septembru
na novo preplastili upravni del strehe. Prav
tako smo v septembru z Občino in Gasilsko
zvezo Grosuplje dosegli dogovor o preselitvi
Gasilske zveze Grosuplje v prvo nadstropje
in s tem pridobili celotno pritličje za namene
delovanja našega društva. Iskrena zahvala vam
spoštovani gospod župan Janez Lesjak in vam
predsednik Gasilske zveze Grosuplje Andrej
Bahovec za posluh in nesebično pomoč pri
delovanju našega društva. Oktobra in novembra

smo začeli in zaključili obnovo in razširitev
družabnega prostora. Otvoritev in blagoslov za
nas velike pridobitve pa smo opravili v petek,
27. novembra.
Meseca marca smo skupaj s članicami obeležili
materinski dan, kjer smo se z gostjo pogovarjali
o kakovosti prehrane, o dobrem počutju, ter o
vsem tem kar je bistveno za naše zdravje. V
mesecu novembru pa je potekalo vsakoletno
srečanje članic Gasilske zveze Grosuplje v
prostorih našega društva.
V mesecu maju smo obhajali slovesno
Florijanovo mašo in ta dan opravili tudi
skupinsko fotografiranje članic in članov ob
100-letnici društva. Velika pridobitev za naše
društvo je bilo tudi novo moštveno vozilo GVM-1
Volkswagen Transporter.
V mesecu juniju smo sosednjemu društvu Malo
Mlačevo podarili moštveno vozilo Citroen in
poliškim gasilcem po simbolični ceni odprodali
vozilo TAM.
Ponosni smo bili na to, da smo v lanskem letu
že drugič prejeli srebrni znak Uprave Republike
Slovenije za zaščito in reševanje, ter bili v
septembru odlikovani s priznanjem Krajevne
skupnosti Grosuplje. Vse to si štejemo v veliko
čast in hkrati obvezo za delo v prihodnje.
V mesecu juliju smo sodelovali pri pripravi
in organizaciji nove maše našega sokrajana
Aleša Pečavarja. Veseli smo bili, da je mogel
svoje slavje obhajati prav z nami in v prostorih
našega centra. 14. in 15. avgusta smo obudili
včasih že tradicionalni pohod na Triglav in
kar sedemindvajset se nas je povzpelo na
naš najvišji vrh. Tudi za to tradicijo si bomo
prizadevali da ostane.
V mesecu septembru smo se kot vsako leto
odpravili na gasilski izlet. Obiskali smo župnijo
Vrhnika, se popeljali z ladjico ob slovenski obali,
se ustavili pri gasilcih v Dekanih, si ogledali
vinsko klet Vina Koper in večer zaključili v vasici
nad slovensko obalo.
Tudi tradicija nepremagljivih starejših gasilcev
ostaja. V letu 2009 so ponovno dokazali, da
so kos vsaki nalogi, vsakemu terenu in vsaki

situaciji. Uspehi na tekmovanjih so bili izjemni,
veliko jih je bilo, prav pa je da izpostavim
zaključno tekmovanje za Pokal Gasilke zveze
Slovenije v Lovrencu na Dravskem polju, kjer
so dosegli drugo mesto. Tekmovanj in kvizov
so se udeleževale tudi ostale naše ekipe članic,
najmlajših, članov A1 in A2, ki so prav tako
doprinesli k povečanju števila pokalov in priznaj.
Mnogo vaj in delovnih akcij se je odvijalo preko
celega leta. Prostovoljni čas in delovne ure, ki
smo si jih nabrali so nas gotovo obogatile in
veliko naučile. Veseli smo bili tudi sodelovanja
z našimi vrtci, šolami, podjetji in ustanovami.
Mesec požarne varnosti smo obeležili z osrednjo
vajo na novo stavbo Upravne enote Grosuplje in
skupno vajo v sodelovanju z vaščani vasi Brezje,
v organizaciji starejših gasilcev. Leto pa smo
zaključili z organiziranim Silvestrovanjem v
našem novem družabnem prostoru.
Sprejeli smo tudi 17 novih mladih gasilk in
gasilcev, ki jih predlagamo v potrditev Občnemu
zboru in sicer; Jure Bambič, Erika in Gregor
Dizdarevič, Jan Jerovšek, Jure Kersnič, Nadja
in Natalia Planinšek, Petruša Rombo, Saša in
Sandi Sever, Primož Sever, Tom Travnik, Simon
Vovk, Janez Kavšek, Lan Zavašnik, Petra Šircelj
in Klavdija Zupančič.
Posebno mesto v letu 2009 pa si zaslužita
slavnostni Občni zbor, ki je potekal v mesecu
februarju in praznovanje 100-letnice v mesecu
juniju. Izjemni spomini na prečudovite dogodke
so bili to. S svojo prisotnostjo so nas počastili
državni, cerkveni vrhovi in drugi. Zgodovina
bo pisala ne le o prireditvah, udeležencih
in tem, da nam je uspelo združiti državni in
cerkveni vrh. Sled prihodnjim rodovom smo
pustili v prečudovitem Zborniku in ročno pisani
spominski listini. Veseli in ponosni smo bili na
dogodke, ki so se odvijali v letu naše 100-letnice.
Priprav je bilo veliko, potrpežljivosti največkrat
komaj dovolj, a kljub temu smo stali in obstali
in danes ponosno gledamo v prihodnjih sto let.
Poročilo je obširno, še veliko zanimivega
in slikovno bogatega pa boste našli v zbiru
Poročila PGD Grosuplje za leto 2009, ki ste ga
prejeli.
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Program dela in finančni
načrt za leto 2010

zamenjali bomo nekaj dotrajane opreme in
do konca leta poskušali zamenjati in dodatno
nabaviti še petindvajset novih operativnih
omaric. Na področju operativnega dela se
bomo poleg omenjenega zavzemali tudi za
delno sofinanciranje vozniškega dovoljenja
C kategorije zainteresiranim članom. Nekaj
izdatkov pričakujemo iz naslova tekočih
stroškov in rednega vzdrževanja, pričakujemo
pa tudi donacije iz naslova akcij, Občine
Grosuplje, Krajevne skupnosti Grosuplje in
Gasilske zveze Grosuplje. Nekaj teh investicij
prenašamo iz lanskega leta in upamo, da bomo
velik del začrtanega letos tudi uresničili.
Vseskozi bomo skrbeli za izobraževanja,
udeleževali se bomo vseh operativnih vaj in
tekmovanj, ki jih bosta pripravili bodisi GZ
Grosuplje ali GZ Slovenije. Organizirali bomo
interna strokovna predavanja in vaje za vse
operativne člane. Po sklepu Upravnega odbora
v letošnjem letu kandidiramo za organizacijo
pokalnega tekmovanja starejših gasilk in
gasilcev. Skrbeli bomo za delovanje naših
članic, članov, mladih in starejših gasilcev. Še
naprej bomo skrbeli za družabne dogodke in
rekreacijo.

Tudi v letu, ki je pred nami, bomo nadaljevali
s svojimi aktivnostmi in delovali na področjih
Zakona o društvih, Zakona o gasilstvu ter
v skladu s Statutom, pravili in drugimi akti
Gasilske zveze Slovenije in Gasilske zveze
Grosuplje.
Tako kot doslej bomo sledili planu investicij
in razvoja, ter planu obnovitvenih del do leta
2013. Zavedamo se, da časi niso enostavni, da
se gospodarska kriza nadaljuje in dotika vseh
področij, zato bomo tudi mi določene investicije
preložili in uskladili skladno z možnostmi.
V letošnjem letu bomo v finančni načrt vključili
dokončno ureditev pritličja s pisarnami,
hodnikom in glavnim vhodom. Redno bomo
vzdrževali imetje, ki nam je zaupano in
skrbeli za čistost in urejenost objekta in
okolice. Prizadevali so bomo, da bodo naši
operativni člani v popolni opremljenosti,
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Občnemu zboru predlagamo tudi višino
članarine enako kot v letu 2009 tudi za leto
2010 in sicer; za podporne člane 20 €, člane 5
€, dijake in študente 2 €, osnovnošolci in častni
člani pa so članarine oproščeni.
Upravni odbor društva bo po pooblastilu
občnega zbora skrbel za dopolnitve in realizacijo
navedenih nalog.
In ko danes zopet praznujemo, vam želimo
da se pri nas počutite kot doma. 30. obletnico
preselitve beležimo in prav od vseh nas je ta
Gasilski center v katerega vlagamo vsak po
svojih močeh. Prijetno praznovanje vam želimo
in naj bo ta slavnostno pripravljeni občni zbor
še en prijeten spomin na grosupeljske gasilce.
Grosuplje, 27. februarja 2010
predsednik
Iztok Vrhovec

Utrinki iz slavnostnega občnega zbora ob praznovanju
100-letnice društva, sobota 28. februarja 2009

Slavnostni nagovor predsednika
društva Iztoka Vrhovca,
na 100-letnem občnem zboru
Drage članice in člani, spoštovana častna
gosta župan Občine Grosuplje Janez Lesjak in
predsednik Gasilske zveze Grosuplje Andrej
Bahovec, draga predsednika in poveljniki
gasilskih zvez Ivančna Gorica, Dobrepolje
in Grosuplje, predsedniki in poveljniki
prostovoljnih gasilskih društev Gasilske
zveze Grosuplje, častni člani, grosupeljski
kaplan Boštjan Prevc, predstavniki medijev,
nastopajoči in drugi prijatelji gasilstva!
Dobrodošli!
Prostovoljno gasilno društvo Grosuplje danes
praznuje. Leta 1909 so naši predhodniki zapisali
prva tako imenovana Pravila o delovanju
društva, s katerimi so morali kar tri leta čakati

na potrditev, menda zaradi nasprotovanja
Slovenskemu jeziku.
Tako smo člani Prostovoljnega gasilskega
društva Grosuplje za svojo ustanovitev
obeleževali leto 1912. Iz ustanovne listine
društva, ki se je leta 2000 našla v državnem
arhivu Republike Slovenije pa je razvidno, da
je Prostovoljno gasilsko društvo Grosuplje tri
leta starejše, kar nam je z odločbo priznala
tudi Komisija za zgodovino pri Gasilski zvezi
Slovenije.
Povabim vas, da se skupaj sprehodimo skozi
bogato in zanimivo zgodovino našega društva.
Kljub temu, da so ustanovni člani morali tri
leta čakati na potrditev Pravil, se takratnemu
sistemu niso uklonili in zapisano listino vzeli
zares.
Tako je leta 1912 skupina petindvajsetih fantov in
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mož preuredila takratno občinsko hišo v zasilni
gasilski dom in kupila prvo ročno brizgalno.
Pravo podobo pa je dom dobil že leta 1913, ko
je bila prizidana dodatna dvorana z gledališkim
odrom, v kateri sta nekaj časa gostovala tudi po
dva razreda osnovne šole.

V letu 1927 Prostovoljno gasilsko društvo
Grosuplje razvije svoj prvi društveni prapor
s podobo svetega Florijana, ki smo ga za
današnjo priložnost restavrirali in obnovili. Leta
1937, ko je društvo praznovalo 25-letnico, je ob
tej priložnosti dobilo svojo novo prvo motorno
brizgalno DKW.
Med leti 1941 in 1945 je vojna dodobra prizadela
prostore gasilskega društva, saj so morali
večino arhiva in premoženja člani hraniti na
svojih domovih. Iz obdobja med in po vojni je
naše društvo z arhivom zelo osiromašeno in
skoraj ni zapisov, ki bi jih izsledili. V letu po
končani drugi svetovni vojni člani ponovno
usposobijo prostore društva, vendar doživijo
neljubi politični ukaz, s katerim so morali
s svojega prapora izrezati podobo svetega
Florijana, ki pa je danes spet na svojem mestu.
Nakup prvega gasilskega avtomobila TAM
Pionir se v društvu izvede leta 1953, dve leti
pozneje 1955-ega leta društvo začne delovati
kot centralno in tudi danes ostaja osrednje
društvo v Gasilski zvezi Grosuplje. Leta 1957
pa društvo zaradi takratnih družbeno-političnih
razmer razvije že drugi prapor, ki je moral biti
izdelan po volji takratnim oblastem.
V letu 1960 in 1961 pa društvo prične z
adaptacijo in razširitvijo gasilskega doma, ter
dogradnjo sušilnega stolpa. Otvoritev so izvedli
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ob 50-letnici, leta 1962.
1965-ega leta društvo prevzame novo orodno
gasilko vozilo TAM 2000, leta 1967 ob 55-letnici
pa novo motorno brizgalno Rosenbauer.
V letu 1969 društvo dobi kombiniran gasilski
avto TAM 5500 in v ta namen pri gasilskem
domu dogradi dve novi garaži.

Vsekakor je bilo za Prostovoljno gasilsko
društvo Grosuplje prelomno leto 1976, saj se v
tem letu člani društva začnejo pogovarjati o novi
lokaciji in o gradnji novega gasilskega doma.
V letu 1978 postajajo načrti o sedaj že tako
imenovanem novem Gasilskem centru vse
odločnejši. Lokacija za gradnjo je bila izbrana
že v začetku leta, prav tako pa je bil 15. junija
1978 položen tudi temeljni kamen za nov Gasilki
center.

Leta 1979, 6. decembra je Gasilski center
pod streho in naslednje leto, 1980-ega, 25.
oktobra slovesno odprt. Veliko članov, ki so si
prizadevali za ta nov Gasilski center je še danes
z nami, nekateri so žal že pokojni. Obojim smo

dolžni dati zahvalo vsi tisti, ki z dragocenostjo
pridnih rok in nešteto prostovoljnih ur, danes s
tem lahko upravljamo in to uporabljamo.

Ob svoji 70-letnici leta 1982 slovesno prevzamejo
gasilsko avtocisterno TAM 125, v letu 1984 pa
v Gasilskem centru začne delovati polnilnica
ročnih gasilnih aparatov. 75-letnico ustanovitve
leta 1987 društvo obeleži s prevzemom novega
kombiniranega vozila TAM 190 in leta 1990
gasilci v lastni režiji naredijo komandni pult, ki
služi vse od leta 2007.
Novejša zgodovina našega društva se leta 1992
obeleži z nakupom kombija znamke Citroen,
prav tako pa v letu 1992 vodstvo Prostovoljnega
gasilskega društva z občino podpiše Pogodbo
o delitvi društva v razmerju 45% zemljišča in
stavbe v korist občine in 55% v korist društva.
Leta 1994 pa društvo z občino podpiše še
pogodbo o določitvi prostorov v Gasilskem
centru.

okrona z odlitkom podobe svetega Florijana,
ki smo si ga izbrali za spominsko značko ob
našem visokem jubileju.

Najstarejši poveljnik Marjan Šircelj in najmlajša članica
Lucija Garbas sta otvorila slavnostni občni zbor

Leta 2000 v garaže vgradimo nova dvižna
vrata, v naslednjih letih pa se uredi zelenica,
kanalizacija, prenovijo se WC-ji in adaptirajo
stropi in zgornje dvorane, ter prepleskajo se
stara garažna vrata na zadnji strani gasilskega
centra. V letu 2003 smo člani društva izdali
priložnostno zgibanko za promocijske namene,
ki smo jo poimenovali »Postati gasilec, izziv
ali….«

Voditeljica Simona Zorc Ramovš

Slavnostni začetek občnega zbora s trobilno zasedbo Chorus

Leta 1995 društvo nabavi novo avtocisterno
Mercedes 1422 z 80-imi% vložka lastnih
sredstev. V letu 1997 se društvo odloči za
razvitje že tretjega novega prapora, v letu
1999 pa se Upravni odbor društva odloči za
nakup novega poveljniškega vozila znamke
Volkswagen Transporter in Gasilski center

V zadnjih letih pa je društvo intenzivno delovalo
tudi na operativnem področju, saj se nam
je pridružilo mnogo mladih fantov in deklet,
polnih energije in željnih znanja. Veseli smo,
da moremo imeti plemenite ljudi od najmlajših
do najstarejših. Izbira je velika, želimo si da
bi tako tudi ostalo. Vse to pa se odraža tudi v
naših tekmovalnih ekipah. Starejši gasilci
so v letu 2002 v Moravskih toplicah postali
državni prvaki, prav tako so odlično 10. mesto
v državi takrat zasedle članice A. Imamo tudi
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tekmovalno ekipo članov B in dve tekmovalni
ekipi Članov A, tako da bi uspehe vseh lahko
kar nekaj časa našteval. Člani Prostovoljnega
gasilskega društva Grosuplje pa so tekmovali
že v 70-ih letih v kvalifikacijah za Jugoslovansko
prvenstvo in s kombiniranim vozilom na
državnem prvenstvu leta 1989 v Komendi, in do
danes ostali državni prvaki.

Otroci VVZ Kekec in učenci Glasbene šole Grosuplje so s
svojimi nastopi popestrili naše praznovanje

letos nominirano za zlati ključ Grosupljega,
v tem tednu pa je prišla novica, da v mesecu
marcu prejmemo že drugič srebrni znak Civilne
zaščite Republike Slovenije. Prvega so nam
podelili leta 2001. Vse te spodbude in priznanja,
nam vedno znova dajejo tistega pravega zagona
za nadaljnje delo v službi sočloveka.
Vesel sem, da Prostovoljno gasilsko društvo
Grosuplje lahko danes obeleži nepozabna
sodelovanja v mesecih požarne varnosti z
najmlajšimi otroci iz grosupeljskega vrtca
leta 2005, ko smo na natečaju izbirali najlepši
izdelek z gasilsko tematiko, pa v letu 2006, ko
smo učencem osnovne šole Louisa Adamiča
prikazali veliko gasilsko vajo. Naj se spomnim
tudi leta 2007, ko smo izvedli evakuacijsko vajo
na Občino Grosuplje, prikazno vajo prebivalcem
Sončnih dvorov in drugim. Vse to so pomembni
in nepozabni mejniki, ki bodo ostali skrbno
zapisani v zgodovini našega društva.

V letu 2004 smo na pobudo poveljstva začeli
izdajati letno poročilo poveljstva in ga razdelili
med obiskovalce vsakoletnega občnega zbora.
V poročilu so bili zapisani pomembni dogodki, ki
so se v preteklem letu odvijali na operativnem
področju. Poročilo, ki ste ga prejeli danes pa
obsega celotno delo Prostovoljnega gasilskega
društva Grosuplje v letu 2008.

Povabljeni gostje s publiko

In kako naprej?
V letu 2007 smo v društvu sprejeli Plan investicij
in razvoja PGD Grosuplje in v lanskem letu Plan
obnovitvenih del do leta 2013, ki nam bosta v
pomoč in oporo pri uresničitvi nalog, ki nas
čakajo v prihodnje.
In ubrano petje ženskega pevsekega zbora Magdalena, kjer
nastopata tudi dve naši članici

Ponosni smo, da smo v lanskem letu prejeli
že drugo priznanje z zlatim znakom občine
Grosuplje, prvega nam je občina podelila v letu
1997. Prav tako smo se razveselili novice, ko
smo prejšnji teden izvedeli, da je naše društvo
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Zgodovino leta 2008 bomo v društvu obeležili kot
začetek praznovanja 100-letnice s prevzemom
novega sodobnega gasilskega vozila GVC 16/25
in letos kot zaključek praznovanja našega
visokega jubileja.
Z velikim veseljem, vas že danes vabim na
našo zaključno prireditev, ki bo 13. junija ob

17. uri. Slavnostno povorko bomo začeli pred
občinsko zgradbo in jo zaključili pred Gasilskim
centrom. V bogatem kulturnem programu se
bomo sprehodili skozi gasilstvo v Grosupljem,
predstavili zbornik, ki ga bomo ob tej priložnosti
izdali, nekaj podrobnosti pa naj zaenkrat ostane
še skrivnost.

so se naši predniki trudili za to, da smo danes
lahko skupaj in praznujemo.

Predsednik Gasilske zveze Dobrepolje Matjaž Koželj izroča
spominsko plaketo društvu ob visokem jubileju

Ne smemo dopustiti nobeni sili ne moči, da bi
nas mogla kdajkoli ali kakorkoli razdružiti.
Otroci pri ogledu gasilskih vozil

S svojo prisotnostjo bodo našemu društvu ta
dan dali neizbrisen pečat tudi visoki gostje. Z
nami bo predsednik Republike Slovenije dr.
Danilo Turk, predsednik slovenske škofovske
konference, ljubljanski nadškof in metropolit
msgr. mag. Alojz Uran, povabili smo tudi
predsednika in poveljnika Gasilske zveze
Slovenije Antona Korena in Matjaža Klariča,
z nami pa bosta zagotovo tudi župan Občine
Grosuplje Janez Lesjak, predsednik Gasilske
zveze Grosuplje Andrej Bahovec in mnogi drugi.

Hvala vam drage članice in člani. Vsem ostalim
in vsakemu posebej je bila namenjena beseda
dobrodošlice, prav tako vam namenjam dolžno
besedo zahvale, da prisostvujete z nami, nam
zaupate, in želite živeti in delati z nami in med
nami.

Spoštovani prijatelji!
140 let prostovoljnega gasilstva na slovenskem
praznujemo. Prostovoljstvo je dejavnost, ki je
vsakemu Slovencu blizu in je to, kar nam mnogi
drugi zavidajo, ker znamo, smo in zmoremo.
Sprejemati drugačnost pa je največje bogastvo
človeka, skupnosti ali organizacije. V takem
združenju kot je gasilstvo, je prisotno mnogo
različnih namigov, mnenj, načrtov, razmišljanja
in še bi lahko našteval.
Želim si, da bi ta svet prihodnosti našega
društva, kljub naši različnosti gojili skupaj, da bi
znali krotiti svoje človeške napake, ki jih imamo
in bi cenili to kar nam je zaupano. Vsak izmed
nas lahko stopi en korak proti drugemu. Sto let

Predsednik naslednji dan na pokopališču polaga cvetje in
prižiga svečo, v spomin na vse umrle članice in člane

Velika stvar je biti plemenit, še večja pomagati
sočloveku in največja je ta, da pri vsem tem
vsakič znova sprejemaš svojega bližnjega
takšnega kakršen je. Gasilci se v teh besedah
želimo prepoznati, zato bomo še naprej ostali
bratje v ognju dimu in pepelu!
Grosuplje, 28. februar 2009
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O delu odbora za gradbeništvo
in investicije

Vodja odbora za gradbeništvo
in investicije, Matjaž Pirc

Streha upravnega dela pred temeljito
preplastitvijo

Po preplastitvi

Pogled na Gasilski center z okolico po preureditvi
10

V letu 2009 smo bili zelo aktivni tudi v Odboru za
gradbeništvo in investicije. Aktivno smo pristopili k
izpolnjevanju sprejetega Plana obnovitvenih del, seveda
postopoma. V mesecu februarju smo začasno posodobili
pogled na glavni vhod. Odstranili smo obstoječe table,
lesene obloge in prepleskali del fasade. Prav tako smo
se v istem mesecu lotili prenove garaže 5, ki nam služi za
kuhinjo in pralnico. Zamenjani so bili radiatorji, temeljito
smo očistili vse vidne dele, prepleskali stene, ter
zamenjali in dodali stensko keramiko. Preuredili smo tudi
okolico Gasilskega centra. Odstranjene so bile smreke
ter temeljito preurejene zelenice ob Gasilskem centru. Z
večjimi projekti pa smo pričeli v mesecu avgustu, ko smo
pristopili k sanaciji strehe upravnega dela Gasilskega
centra. Po predvidevanjih in strokovnem mnenju
Odbora za gospodarstvo in investicije smo demontirali
obstoječe nepotrebne nosilce anten, strelovod, obstoječo
pločevinsko kapo na betonskem parapetu, ter ostale
kleparske elemente. Izvedla se je obnova strehe z dodatno
toplotno izolacijo ter bitumensko kritino v sestavi;
5 cm toplotne izolacije s tervolom DPP, ter dvoslojnim
betumenskimi trakovi dermafleks. Vgrajeni so novi inox
odtočni kotlički, dodatni zračniki za prezračevanje strehe,
ter nove pločevinaste obrobe. Streha ima po adaptaciji 10
letno garancijo s strani izvajalca podjetja Izolacije Kern
d.o.o.. Pri adaptaciji je bilo naknadno ugotovljeno, da je
potrebno obnoviti tudi strelovod na območju obnovljene
strehe v celoti. Dela so bila izvedena v sklopu adaptacije.
V mesecu septembru 2009 so bila dela dokončana,
vključevala pa so tudi veliko angažiranosti članov društva,
ki so svoje delo opravili brezplačno.
V mesecu septembru smo z Občino Grosuplje in vodstvom
Gasilske zveze Grosuplje dosegli dogovor o preselitvi
GZ Grosuplje v prvo nadstropje. S tem smo pridobili vse
prostore v pritličju za namen delovanja našega društva.
S prenovo pritličja smo začeli po sklopih. V mesecu
oktobru smo prenovili in razširili družabni prostor, ki
služi kot večnamenski, prav tako smo se lotili deloma
ostalih prostorov, (skupne pisarne, hodnik in glavni
vhod), ki jih bomo dokončali v letu 2010. Preselili smo
tudi nekdanjo garderobo v spodnjih prostorih v prostore
nekdanje mladinske sobe na podestu. Veliko dela je bilo
opravljenega v letu 2009. Z energijo in timom s katerim
smo sodelovali verjamem, da bomo tudi v prihodnje
uresničili zastavljene cilje.

Začasna prenova glavnega vhoda, 6. 2. 2009

Prenova pralnice in kuhinje, 6. - 15. 2. 2009

Začetek prenove družabnega prostora, 8. 10. 2009
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Blagoslov in otvoritev družabnega prostora, 27. 11. 2009

Urejanje zelenic in okolice Gasilskega centra, 11. 4. 2009
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Poročilo odbora za delo
s članicami
Tudi v preteklem letu smo bile članice PGD Grosuplje
zelo aktivne. Majda Kastelic, predsednica Komisije za
delo s članicami nam je v mesecu februarju predstavila
program dela za leto 2009.
Najpomembnejši dogodki preteklega leta:
• Organizirale smo vsakoletno prijateljsko srečanje
ob materinskem dnevu. V goste smo tokrat povabili
domačinko doktorico medicine Štefko Zaviršek, ki nam
je spregovorila o zdravi prehrani in zdravem načinu
življenja.

Vodja odbora za delo s članicami,
Petra Lipič

Občinsko tekmovanje Gasilske zveze Grosuplje,
1. mesto, 3. 10. 2009 Grosuplje

Naše aktivne članice

Članice ob praznovanju materinskega dne,
26. 3. 2009

• Srečanje članic GZ Grosuplje smo tokrat organizirale
članice PGD Grosuplje. Naša osrednja gostja je bila
podpredsednica strokovnega združenja medicinskih
sester in babic Slovenije, Gordana Njenjić, dipl.med.
sestra, babica, ki nam je predstavila temo z naslovom:
Babica nekoč, danes in jutri. Srečanja se je udeležilo
okrog 100 gasilk iz vseh društev v zvezi. Vilma Mlaker nam
je na tem srečanju predstavila trende adventnih venčkov.
Ob tej priložnosti zahvaljujemo Marjanu Urbančiču za
izdelavo okvirjev, ki smo jih potrebovale pri delavnici.
• V mesecu oktobru smo se udeležile operativne vaje za
članice GZG, ki je potekala v PGD Velika Loka (požar na
gospodarskih poslopjih). Na vaji je sodelovalo 10 društev,
iz našega društva pa se je te vaje udeležilo 6 članic.
• Članice A smo na občinskem tekmovanju v domačem
kraju dosegle zlato odličje in se tako udeležile regijskega
tekmovanja v Ribnici, kjer smo dosegle 3. mesto.
Gasilke PGD Grosuplje smo se udeleževale tudi prijetno
družabnih srečanj. Organiziran smo imele pohod na
Kurešček, pohod na Kamniško sedlo ter kostanjev piknik.
V mesecu marcu smo se udeležile vaje razvrščanja, ki
je potekala pred Gasilskim centrom Grosuplje. Vaja je
koristila vsem članicami, saj so v lanskem letu potekali
številni prevzemi vozil po društvih, ob naši stoletnici pa
smo imeli velik ženski ešalon.
Po dve predstavnici društva smo tudi lansko leto
predstavljali delo članic po občnih zborih zveze in sicer v
PGD Šmarje-Sap, ter PGD Ponova vas. Dejavne smo bile
pri protokolu izvedbe ob 100-letnici in pri raznih čistilnih
akcijah, ki so v društvu potekale ob prenovi. Za konec
leta pa je Majda Kastelic, organizirala prijetno druženje
predstavnic vseh gasilskih društev v gostišču z zabavnim
večerom.
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O delu odbora z mladimi

Mentorica Zala Kadunc

v letu 2010

V preteklem letu smo pričeli z gasilskimi vajami in
aktivnostmi z našimi najmlajšimi člani društva. Na
začetku je skupina štela 10 otrok. Ker pa dober glas seže
v deveto vas, so začeli k nam prihajati prijatelji, sosedje in
sošolci že včlanjenih otrok. Na veliko veselje mentorjev in
društva sedaj gasilska druščina šteje 30 živahnih gasilk in
gasilcev. Odbor za delo z mladimi (7 mentorjev) in otroci
smo se skupaj udeležili vseh tekmovanj, ki so se odvijala
znotraj GZ Grosuplje. Najprej smo se v maju s štirimi
ekipami udeležili orientacije v Zagradcu pri Grosupljem.
Vsi otroci so prejeli spominska odličja na katera so bili zelo
ponosni, hkrati pa so bila odlična motivacija za prihodnje
gasilske aktivnosti. V istem mesecu smo se udeležili tudi
meddruštvenega tekmovanja v Št. Juriju in osvojili odlično
četrto mesto. Prav tako sta na občinskem tekmovanju v
Grosuplju v oktobru sodelovali skupina mlajših in skupina
starejših pionirjev (osvojili sta 6. in 7. mesto). Na 4.
Občinskem kvizu, ki se je odvijal na Polici, so sodelovale
kar štiri ekipe. Kljub temu, da smo imeli samo dve vaji za
pripravo so pokazali veliko znanja in poguma.
V letu 2009 smo imeli okoli 22 srečanj z različnimi temami.
Tako smo poleg priprav na tekmovanja imeli v oktobrumesecu požarne varnosti spoznavanje gasilske opreme,
prostorov, vozil in preventive pred začetnimi požari. Na to
temo smo izdelovali tudi plakate in si ogledali oktobrsko
operativno vajo na novo Upravno enoto. Maja smo so
udeležili skupinskega fotografiranja ob stoletnici društva
in parade pri florijanovi maši. V juniju, ko je naše društvo
praznovalo stoletnico, smo sodelovali v ešalonu mladih v
paradi in nastopali z deklamacijami na prireditvi. Poskrbeli
smo tudi za veliko gibanja, razvedrilnih iger in praznovanja
rojstnih dni. Ob zaključku vaj smo bili za aktivno
sodelovanje nagrajeni z obiskom na Brigadi v Ljubljani,
kjer smo si ogledali vozni park, se spustili po drogu in tako
videli, kako poteka vsakdan poklicnih gasilcev. V mesecu
decembru pa smo imeli delavnico na temo: “Izdelovanje
okvirja za fotografijo in voščilnice za starše”.
Prvo leto druženja z mladimi je hitro minilo. Mentorji smo
zelo ponosni na mlade bodoče gasilke in gasilce, ki so
se pridno udeleževali vseh aktivnosti ter dosegali dobre
rezultate. Po mnogih letih je v naše društvo zavel nov veter
in prinesel pisano druščino otrok. Upamo, da bodo tudi
v prihodnje radi obiskovali vaje in postali zavedni gasilci,
ki bodo reševali domovanja naših občanov ter skrbeli za
gasilsko tradicijo v naši občini.
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5. gasilsko tekmovanje za pokal KS Št. Jurij,
30. 5. 2009

Tekmovalna ekipa v Št. Juriju (4. mesto)

Vaja - ogrevanje

10. orientacija v Zagradcu pri Grosupljem,
9. 5. 2009

• 09. 5. 2009 - 10. Orientacija v Zagradcu pri Grosupljem
MLAJŠI PIONIRJI: 7. ,9. in 18. mesto
STAREJŠI PIONIRJI: 12. mesto
• 30. 5. 2009 - 5. Gasilsko tekmovanje za Pokal KS Št. Jurij
MLAJŠI PIONIRJI: 4. mesto
• 3. 10. 2009 - Občinsko tekmovanje GZ Grosuplje
MLAJŠI PIONIRJI: 6. mesto
STAREJŠI PIONIRJI: 7. mesto
• 24. 10. 2009 - 4. Občinski kviz gasilske mladine 2009 GZ
Grosuplje na Polici
MLAJŠI PIONIRJI: 6., 9. in 13. mesto
STAREJŠE PIONIRKE: 6. mesto

Skupinska slika po občinskem tekmovanju
Gasilske zveze Grosuplje, 3. 10. 2009
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Izdelovanje plakatov na temo mesec požarne varnosti

Mentorji mladine od leve spodaj Marko Katern, Janko Hojnik,
Igor Sever od leve zgoraj Luka Furlan, Zala Kadunc, Božo Knez
in Nejc Dremelj (ni na sliki)

Občinsko tekmovanje v Grosupljem,
starejši pionirji

Občinsko tekmovanje v Grosupljem, mlajši pionirji

Spoznavanje gasilskega orodja in opreme (oktober)

Tekmovanje v Št. Juriju
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Svoje prijatelje so v gasilske vrste pritegnili tudi mladi
gasilci, ki so bili sinovi in hčerke starejših članov društva.
Mnoge so pritegnile vaje in druge aktivnosti, ki so se
izvajale pri starem gasilskem domu ob Adamičevi cesti.
Težave z vključevanjem so se pojavile potem, ko so se
z otvoritvijo nove šole in razvojem na drugih področjih
pojavile še mnoge športne in kulturne aktivnosti, ki
zanimajo mlade. Naše aktivnosti smo morali prilagajati
tem dejavnostim, ker so se mnoge aktivnosti časovno
prekrivale.

Vodja odbora za delo z mladimi
Božo Knez

Delo z mladimi gasilci v
preteklosti
Prostovoljno gasilsko društvo Grosuplje je imelo mlade
gasilce do 18. leta starosti ves čas svojega obstoja. Mladi
gasilci so se vpisovali občasno. Z njimi so se izvajale vaje,
udeleževali so se raznih tekmovanj in opravljali tečaje
za izprašane gasilce, da so se pozneje lahko vključili v
operativno in drugo delo v društvu. Spomnim se, da smo
s tekmovalno desetino pionirjev nastopili že leta 1959 na
okrajnem tekmovanju na letališču v Polju pri Ljubljani
pod vodstvom poveljnika Franca Lušina. V letih od 1966
do 1976 je funkcijo poveljnika opravljal Marjan Šircelj, ki
je vključevanju mladih v društvo posvetil veliko pozornosti.
Osnoval in vodil do sedem pionirskih in mladinskih ekip
tako moških kot ženskih. Z njimi je dosegal vidne rezultate
na občinskih tekmovanjih in jih večkrat popeljal tudi na
republiška tekmovanja, na katerih so prav tako dosegli
nekaj dobrih uvrstitev.
Kasneje smo na osnovi njegovega dela nadaljevali drugi in
s temi desetinami in tudi z vključevanjem novih članov prav
tako dosegali lepe rezultate. Redno smo osvajali najvišja
mesta na občinskih tekmovanjih in se uvrščali naprej na
Republiška tekmovanja.
Podrobneje si lahko vse uvrstitve ogledate v Zborniku
društva, ki je bil izdan ob 100-letnici v letu 2009.
Mladi so radi prihajali v gasilske vrste, ker je bila to v tistem
času ena od redkih organiziranih aktivnosti v Grosuplju.

Z otvoritvijo Gasilskega centra leta 1980 smo dobili odlične
pogoje za vadbo in po najboljših močeh smo delo z mladimi
gasilci nadaljevali. Število ekip pa se je zmanjšalo, ker smo
v to vlagali premalo pozornosti. Nekateri od tistih, ki smo
se ukvarjali z mladimi so odnehali, nekateri smo prevzeli
odgovorne funkcije v vodstvu društva in Gasilski zvezi
Grosuplje tako, da so se aktivnosti mnogokrat prekrivale
že v sami gasilski organizaciji. Novih mentorjev, ki bi bili
pripravljeni in sposobni ukvarjati se z mladimi pa nismo
imeli. S prevzemom gasilskega centra so se pojavile
tudi nove obveznosti na gospodarskem področju, pri
vzdrževanju Gasilskega centra, pri skrbi za nabavo nove
opreme in skrbi za vedno bolj zahtevno operativno delo, ki
je za kvalitetno delo zahtevalo tudi stalno izobraževanje.
Zadnjič smo s pionirji in mladinci na državnem tekmovanju
sodelovali v letu 1998 na občinskem pa z mladinci v letu
2001.
Iz teh ekip so ostali mnogi mladi člani, ki danes uspešno
delajo v operativni enoti društva. Na tekmovalnem področju
se je iz nekdanjih pionirk in mladink z vključitvijo nekaterih
novih članic razvila uspešna tekmovalna desetina članic
A, ki še vedno uspešno nastopa na občinskih, regijskih in
državnih tekmovanjih. Največji uspeh je bilo 10. mesto na
državnem tekmovanju v letu 2002, v Moravskih toplicah.
Po letu 2001 je delo z mladimi precej zamrlo, predvsem na
tekmovalnem področju. Ostali so le nekateri posamezniki
s katerimi nismo mogli sestaviti tekmovalnih enot.
Pomanjkanja dela z mladimi smo se ves čas zavedali in
o tem večkrat razpravljali na Upravnem odboru in Občnih
zborih. Kljub pobudam nismo našli volje, moči in ljudi, da bi
ponovno pričeli intenzivno delo z mladimi gasilci.
V letu 2008 je bil po volitvah novega Upravnega odbora,
imenovan nov Odbor za delo z mladimi. Skupaj z vsemi
mentorji smo večkrat poskušali pridobiti mlade člane in
nato v letu 2009 pričeli z njimi delati na vseh področjih dela
z mladimi. Ob aktivnostih so se prvim novim pionirjem in
mladincem priključili še novi. V prihodnosti bomo skušali
z mladimi gasilci delati čim bolj kvalitetno, da jih bomo
obdržali in pridobili še nove.
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Delo odbora starejših gasilcev
Pogled s področja tekmovanj v letu 2009
Veterani že vrsto let tekmujemo za pokal GZ Slovenije.
Pokalno tekmovanje šteje 7 tekmovanj skozi leto v
različnih krajih po Sloveniji. Za končni rezultat pa šteje
5 najboljših tekmovanj. Organizator zadnjega pokalnega
tekmovanja je bil PGD Lovrenc na Dravskem polju.

Vodja odbora za delo s starejšimi
gasilci, Marjan Urbančič

Malo za šalo, 30.8.2009 je bil za Grosupeljčane srečen
dan. Z našim znanjem in malo sreče smo na tekmi
premagali vse ekipe. Na tekmi smo osvojili 1. mesto
s prehodnim pokalom. V seštevku točk za pokal GZ
Slovenije smo dosegli 2. mesto. Menim, da ni slabo.
Veterani tekmujemo tudi meddruštveno po Sloveniji v
različnih krajih. Tekmovali smo na 24. tekmovanjih in
dosegli naslednje rezultate; 9 x 1. mesto, 8 x 2. mesto,
4 x 3. mesto, 2 x 5. mesto, 1 x 8. mesto. Osvojili smo 21
pokalov in 5 prehodnih pokalov. Skozi leto smo imeli 57
vaj po 2 uri vsak tekmovalec, skupaj 114 ur.
Za tekmovanja je porabil vsak član ekipe 168 ur svojega
časa, skupaj 114 ur + 168 ur je 282 ur svojega prostega
časa.
Skozi leto je ekipa prevozila z društvenim vozilom okrog
4.800 km za vsa tekmovanja.
Napisanega je veliko. Kot mentor veteranske
zagotavljam, da nisem pretiraval morda pa sem
napisanega še kaj pozabil.

ekipe
poleg

Tik pred tekmovanjem za pokal Grosuplje,
12. 9. 2009

Starejši gasilci po tekmovanju za pokal GZ
Slovenije, pri sprejemu v domačem društvu
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Doseženo 2. mesto za pokal GZ Slovenije v Lovrencu na Dravskem polju
skupaj s predsednikom GZ Slovenije Antonom Korenom in svojim
predsednikom Iztokom Vrhovcem

Poveljstvo
O delu poveljstva
»Gasilci prostovoljci smo posebni ljudje. Imamo
nenavaden hobi, da z modro lučjo in sireno ter hitrimi
avtomobili drvimo tja od koder ljudje bežijo, se bojijo za
svoje življenje in svoje premoženje, kjer se onesnažuje
ali divja narava. Hitimo tja kjer nas potrebujejo vsi z eno
samo željo, da bi pomagali«.

Poveljnik Prostovoljnega gasilskega
društva Grosuplje, Matija Brodnik

Vaja posredovanje ob prometni nesreči, 12. 8. 2009

V letu 2009 smo imeli skupaj 51 intervencij. Na klic preko
pozivnikov smo se odzvali 40 krat in 11 krat na klic preko
telefona.
Imeli smo:
• 20 intervencij na gospodarskih poslopjih, poslovnih stavbah
in stanovanjskih hišah in stanovanjih. Zagorelo je predvsem
zaradi slabo očiščenih dimnikov, pozabljene hrane na
štedilniku, malomarnosti pri delovnem procesu in kmečkih
opravilih,
• 11 intervencij na avtomobilih in kamionih na lokalnih cestah,
na avtocesti in 1x na avtobusu. Predvsem je šlo za goreča
vozila in požarno varnost ob prometnih nesrečah,
• 11 intervencij je bilo nudenje tehnične pomoči. Največkrat
smo pomagali pri vstopu v hišo, kjer so iskali ponesrečenca
ali pogrešano osebo oz. črpanje vode in popravilo streh ob
neurjih, sanacija cestišč ob prometnih nesrečah,
• 9 intervencij je bilo v naravi, kjer je največkrat bilo kurjenje
odpadkov – predvsem v romskem naselju,
V preteklem letu je bilo število intervencij najvišje do
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sedaj, kar zopet dokazuje, da se kraj širi in
razvija. Vedno več je tehničnih intervencij in
spopadanja z najrazličnejšimi napredki, ki jih
je človek ustvaril tako v gradbeništvu, prometu,
tehnoloških procesih, vse z namenom, da bi si
olajšal delo in prihranil čas. Vsa ta prizadevanja,
izumi in varovala za operativnega gasilca
predstavlja vedno večje pasti in nevarnosti.
Lahko smo vsi ponosni na to, da se nam število
operativcev na intervencijo vsako leto povečuje.

Odbor za nakup novega moštvenega vozila se je
redno sestajal in preučeval možnosti in potrebe
za novo vozilo. Tako smo novo vozilo slovesno
prevzeli na slovesnosti ob 100-letnici.
Zbirali smo se tudi vsak prvi petek v mesecu in
preverjali slišnost radijskih zvez. Vsak zadnji
četrtek v mesecu smo izvajali operativne vaje
in tako dodatno usposabljali naše operativne
člane različne intervencije. Imeli smo preko 25
vaj in preiskusov orodja, več prikaznih vaj za
naše občane, vrtce, ki so nas obiskali.
Redno smo izvajali kondicijske vožnje za naše
šoferje v nedeljo dopoldne. Za boljšo telesno
pripravljenost pa naše društvo organizira tudi
kondicijske vaje v telovadnici.

Povprečni čas odziva oz. izvoza je 3,5 minute.
Velikokrat smo beležili tudi izvoze pod 2
minutama, saj so se operativni gasilci ravno
takrat zadrževali v gasilskem centru ali pa so
se ravno vrnili iz intervencije. V preteklem letu
beležimo tudi da se je 7-krat dogodilo, da smo
imeli 2 ali celo 3 intervencije v istem dnevu.
Vsi ti statistični podatki tudi kažejo, da število
članov na intervencijah narašča, kar nam je
vsem lahko v ponos. Ob tej priliki bi rad pohvalil
tudi našega operativnega člana Borisa Njenjića,
kot operativca leta 2009, saj je sodeloval na 46.
intervencijah.
Poveljstvo se je zbiralo vsako prvo sredo v
mesecu. Na svojih sestankih se pogovarjamo
o delu in nalogah na različnih področjih (npr.
izobraževanje, vozni park, delo z mladimi,
radijske zveze, prva pomoč ...)
Tu smo analizirali intervencije preteklega
meseca, se pogovorili kje so bile napake, kaj bi
bilo potrebno še izpopolniti in katero opremo
smo pogrešali, da bi bili še bolj učinkoviti.
Po Planu nabav in razvoja PGD Grosuplje, ki
smo ga sprejeli leta 2007, pa smo v preteklem
letu izvedli tudi nabavo novega vozila GVM-1,
Volkswagen Transporter.
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Da je društvo lahko veliko in aktivno, ter da je
naša operativna enota iz leta v leto močnejša,
večja in strokovno bolj podkovana, je potrebno
veliko srčnih ljudi, ki so pripravljeni žrtvovati
svoj prosti čas z enim samim namenom
»pomagati pomoči potrebnim.«

Predstavitev opreme OŠ LA Adamičeva, Pasovček, 1. 4. 2009

Tekmovanja
Tu ne moremo mimo naših starejših gasilcev,
ki se udejstvujejo na različnih področjih. Eno
izmed njihovih glavnih udejstvovanj je gotovo
tekmovanje.
Člani A1 pa so na občinskem tekmovanju
dosegli 9. mesto.
Člani A2 so tekmovali na občinskem tekmovanju
in dosegli 12. mesto. Tekmovali so tudi za pokal
Tabor in Pokal Hudo.

Požar hiše na Veselovi cesti III/9, 13. 9. 2009

Članice A so nas prav tako uspešno zastopale
na občinskem tekmovanju in dosegle 1. mesto.
Na regijskem pa so dosegle 3. mesto.

Ekipa članov A pred nastopom v Grosupljem, 3. 10. 2009

Prvič po dolgih letih smo imeli na občinskem
tekmovanju ekipo mlajših pionirjev in ekipo
starejših pionirjeve, ki so dosegli 6. in 7. mesto.
Pionirji so nastopali tudi na orientaciji v
Zagradcu pri Grosupljem. Tekmovanje za pokal
KS Št. Jurij ter občinski kviz gasilske mladine
GZ Grosuplje.

Prikaz gašenja začetnih požarov občanom pred trgovskim
centrom TUŠ, tudi občani so se poslužili preizkusa, 11. 10. 2009

Požar vozila na višnjegorskem klancu, 5. 9. 2009

Pozdravljam vas z gasilskim pozdravom NA
POMOČ!
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Izobraževanja operativnih
gasilcev
V letu 2009 smo tako kot pretekla leta nadaljevali z
izobraževanjem operativnih gasilcev, ter dopolnjevali
manjkajoče usposobljene člane operativne enote po
Uredbi o organiziranju, opremljanju in usposabljanju
sil za zaščito, reševanje in pomoč za specialnosti in
čine. Udeležili smo se izobraževanj, ki jih je organizirala
Gasilska zveza Grosuplje in tečajev za pridobitev
specialnosti v sklopu Gasilske šole v Izobraževalnem
centru za zaščito in reševanje na Igu.
V preteklem letu so v naši operativni enoti:

Podpoveljnik Jošt Kadunc
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• 4 člani opravili nadaljevalni tečaj za gasilca;
• 9 članov je opravilo tečaj za vodjo skupine;
• 2 člana sta opravila tečaj za uporabnika dihalnega
aparata;
• 6 članov je opravilo tečaj za usposabljanje gasilcev za
gašenje notranjih požarov modul A;
• 4 člani so opravili tečaj za reševalca ob nesrečah z
nevarnimi snovmi in
• 3 člani so opravili tečaj za tehničnega reševalca.

Intervencije v letu 2009
DATUM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

04.01.2009 ob 18:05
06.01.2009 ob 15:44
11.01.2009 ob 08:36
11.01.2009 ob 16:02
14.01.2009 ob 09:45
19.01.2009 ob 13:22
19.01.2009 ob 16:35
23.01.2009 ob 15:41
26.01.2009 ob 13:55

10. 06.03.2009 ob 21:02
11. 14.03.2009 ob 09:56
12. 14.03.2009 ob 12:10
13. 17.03.2009 ob 15:31
14.
15.
16.
17.
18.

21.03.2009 ob 12:06
22.03.2009 ob 13:00
22.03.2009 ob 16:33
27.03.2009 ob 14:30
28.03.2009 ob 22:22

19.
20.
21.
22.

19.04.2009 ob 09:49
22.04.2009 ob 08:37
31.05.2009 ob 10:59
28.06.2009 ob 18:36

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

05.07.2009 ob 16:14
07.07.2009 ob 15:56
17.07.2009 ob 16:53
19.07.2009 ob 15:44
21.07.2009 ob 21:35
04.08.2009 ob 19:03
08.08.2009 ob 05:01
18.08.2009 ob 22:45

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

22.08.2009 ob 15:29
22.08.2009 ob 21:49
27.08.2009 ob 20:12
28.08.2009 ob 19:49
01.09.2009 ob 00:33
05.09.2009 ob 11:51
08.09.2009 ob 14:44

38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

13.09.2009 ob 14:16
13.09.2009 ob 15:01
13.09.2009 ob 21:12
21.09.2009 ob 22:58
05.10.2009 ob 08:25
05.10.2009 ob 21:10
06.11.2009 ob 00:05
06.11.2009 ob 09:04
15.11.2009 ob 14:40

47. 30.11.2009 ob 16:08
48. 04.12.2009 ob 16:15
49. 22.12.2009 ob 20: 57
50. 24.12.2009 ob 11:12
51. 28.12.2009 ob 00:04

Skupno opravljenih ur na intervencijah 747,65,
skupno udeleženih gasilcev na intervencijah 748

ŠT.
ČAS INTERVENCIJE
ŠTEVILO
GASILCEV
(min)
DELOVNIH UR
Požar osebnega vozila na izvozu iz AC pri Kongu
17
45
12,75
Tehnično posredovanje - vlamljanje v stanovanjsko hišo
5
41
3,42
Dimniški požar, Prešernova 1, Grosuplje
20
29
9,67
Požar v kuhinji, Pod gozdom III/1, Grosuplje
22
27
9,90
Dimniški požar, Zagradec pri Grosuplju 25
12
25
5,00
Dimniški požar, Ponova vas 14
14
58
13,53
Dimniški požar, Ob Grosupeljščici 10, Grosuplje
18
55
16,50
Dimniški požar, Pod gozdom IV/5, Grosuplje
16
39
10,40
Požar pnevmatike na osebnem vozilu na izvozu iz AC pri
11
55
10,08
Kongu
Pozabljena hrana na štedilniku, Brezje pri Grosuplju 80
20
48
16,00
Požar barake in podrasti v gozdu v Zg. Duplicah
17
139
39,38
Gozdni požar med Ponovo vasjo in V.Lip. Pri Županovi
14
20
4,67
jami
Požar vrtne lope od Mercatorja proti krožišču ob žel.
13
49
10,62
progi
Dimniški požar, Rožna dolina 9, Grosuplje
15
64
16,00
Tehnično posredovanje - vlamljanje v stanovanjsko hišo
15
45
11,25
Travniški požar, Brezje pri Grosupljem 43
18
117
35,10
Travniški požar, Pod Jelšami 7, Grosuplje
9
35
5,25
Pod jelšami - v objektu Gabrijel aluminium se kadi in
24
78
31,20
poka
Avtomobil na strehi, Industrijska 1, Grosuplje
4
30
2,00
Pod Gozdom IV/24, Grosuplje - kadi se iz strehe
12
31
6,20
Požar osebnega vozila - AC med tuneloma proti Ljubljani
16
106
28,27
Prometna nesreča na AC smer Višnja Gora, požarno
17
63
17,85
varovanje
Pod Gozdom V/21, odkrita streha hiše
19
136
43,07
Neurje - črpanje vode iz objektov na 6 lokacijah
12
66
13,20
Požar gmičevja proti Ponovi vasi
4
17
1,13
Požar odpadkov v Smrekcu
16
20
5,33
Požar odpadkov v Smrekcu
4
26
1,73
Požar gospodarskega poslopja, Polica 11a
25
207
86,25
Požar električnega droga - Sp. Duplice
9
29
4,35
Sanacija cestišča po prometni nesreči, Gasilska c. 2,
3
26
1,30
Grosuplje
Požar na vozilu izvoz Kongo na prakirišču
18
31
9,30
Požar na vozilu relacija Mlačevo - Čušperk
17
59
16,72
Odstranjevanje sršenjega gnezda, Veliko mlačevo 44
2
68
2,27
Požar odpadkov v Smrekcu
9
23
3,45
Pozabljena hrana na štedilniku, Ljubljanska c. 4b
15
42
10,50
Požar osebnega vozila na AC Grosuplje - Višnja Gora
13
74
16,03
Tehnično posredovanje - vlamljanje v stanovanje,
4
6
0,40
Adamičeva 1b
Na izvozu Cikava iz AC se kadi iz osebnega vozila
18
31
9,30
Požar v Hiši, Veselova c. III/9
27
124
55,80
Požar v Garaži, Luče 46a
21
1
0,35
Izliv vode, Taborska c. 10, Grosuplje
17
20
5,67
Požar na vozilu na AC smer Višnja Gora pri Kongu
14
40
9,33
Pomoč Policiji in kriminalistom na parkirišču pri Kongu
13
60
13,00
Požar pnevmatik v Smrekcu
11
47
8,62
Požar na Hiši, Blečji vrh 3
15
68
17,00
Požar na industrijskem objektu, Industrijska c. 1,
28
67
31,27
Grosuplje
Požar na osebnem avtomobilu in nadstrešku, Hrastje
25
73
30,42
pri Grosupljem 15
Dimniški požar, Župančičeva 21, Grosuplje
20
55
18,33
Požar na avtobusu na uvozu na AC pri Kongu proti
21
21
7,35
Ljubljani
Črpanje vode - počena cev, Taborska c. 36, Grosuplje
3
63
3,15
Požar podrasti in smeti pri Grosupeljskem pokopališču
16
30
8,00
INTERVENCIJA
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Udeležba operativnih članov na intervencijah 2009 obveščenih preko pozivnikov
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

PRIIMEK IN IME
NJENJIČ BORIS
FURLAN LUKA
ZORC PETER
MARINČIČ MILAN
PAJK KLEMEN
KATERN MARKO
KORDIŠ STANKO ml.
JAKLIČ PRIMOŽ
KADUNC JOŠT
FIŠTER DEJAN
HOJNIK JANEZ
BRODNIK JANEZ
JAKLIČ MARTIN
LEVEC ANDRAŽ
PAPEŽ DEJAN
FERKULJ LUKA
DREMELJ NEJC
KADUNC JOŽE (Kušar)
BRODNIK MATIJA
GAVEZ FILIP
CVETKOVIČ BOŠTJAN
ŠIRCELJ ANDREJ ml.
KADUNC DAMJAN
SEVER SIMON
ŠIRCELJ MATIC
PERME ZDRAVKO
URBANČIČ MARJAN
SKUBIC ANŽE
VRHOVEC IZTOK
BRODNIK JANEZ ml.
LJUBANOVIČ MARIO
PIRC MATJAŽ
BOBEK NEJC
JAKLIČ FRANC
KRANJEC ANŽE
KNEZ BOŽO
PAPEŽ GREGOR
KADUNC JOŽE (Ribič)
KADUNC ZALA
ŠTANGAR JANEZ
DREMELJ FRANC
DERNOVŠEK BLAŽ
HOJNIK JANI
KNEP JOŽE
KORDIŠ STANE
LIPIČ PETRA
KOCMAN JERNEJ
SEVER MATEJ
SKUBIC ANDREJA
ŠEME MATJAŽ
ZORC HELENA
ZRIMEC - KRIŽMAN ANJA
ŽNIDARŠIČ MARJAN
BURGER AVGUST
LIPIČ JANEZ
RUTAR LUKA
SEVER IGOR

SKUPAJ
37
36
35
34
34
31
31
25
25
23
23
20
20
19
19
18
17
17
15
15
13
13
12
12
12
11
11
9
9
7
7
7
6
6
6
5
5
4
4
4
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0

UDELEŽBA V %
92,5
90,0
87,5
85,0
85,0
77,5
77,5
62,5
62,5
57,5
57,5
50,0
50,0
47,5
47,5
45,0
42,5
42,5
37,5
37,5
32,5
32,5
30,0
30,0
30,0
27,5
27,5
22,5
22,5
17,5
17,5
17,5
15,0
15,0
15,0
12,5
12,5
10,0
10,0
10,0
7,5
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
0,0
0,0
0,0
0,0

Povprečna udeležba 16,93 gasilcev, skupaj gasilcev 677
Legenda:
• nosilci pozivnika in prejemniki SMS-a
• prejemniki SMS-a
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Vaja vrvna tehnika, 25. 2. 2009

Prikaz gašenja z Bioversalom, 5. 3. 2009

Požar v podjetju Gabrijel AS, 28. 3. 2009

Člani A prikazali taktično vajo za tekmovanja v letu 2009,
22. 3. 2009

Poročilo glavnega strojnika 2009
V letu 2009 je bilo na področju voznega parka PGD
Grosuplje veliko sprememb.
Vozni park smo posodobili z novim vozilom in sicer
Volkswagen Transporter, ki nam bo služil za prevoz
moštva. Opremili smo ga tudi z opremo za katero
menimo, da bi jo ob prihodu na intervencijo najprej in
nujno potrebovali. Skrbnik novega vozila je postal Peter
Zorc. Z nabavo novega vozila smo tako zamenjali staro
odsluženo vozilo Citroen C25, ki smo ga podarili PGD
Malo Mlačevo. Skoraj istočasno smo odprodali tudi staro
vozilo TAM 190, ki smo ga zamenjali z novim GVC 16/25
(Mercedez Atego). Odprodali smo ga PGD Polica. Tako
naš vozni park ob koncu leta 2009 obsega štiri vozila.
Podpoveljnik in glavni strojnik
(vodja voznega parka) Primož Jaklič

Vozila in naprave so bila redno servisirana in vzdrževana
in vsaj enkrat mesečno preizkušena. Zanje smo poleg
intervencijskih voženj skrbeli tudi s kondicijskimi.
Zamenjan je bil tudi kompresor za zrak, s katerim
zagotavljamo brezhibno delovanje vozil (kamionov).

O pregledih in preizkusih vozil,
opreme, ...
Operativni člani PGD Grosuplje smo tudi v minulem letu
veliko pozornosti namenili čiščenju ter vzdrževanju vozil
in opreme. Vozila smo redno pregledovali, preizkušali
ter dopolnjevali novo opremo ter opravljali kondicijske
vožnje. Izvajali smo operativne vaje predvsem v Gasilskem
centru, nekaj evakuacij na terenu v osnovnih šolah ter
vrtcih, ter nekaj prikaznih vaj za občane in otroke iz vrtca.
Skupaj je bilo za te aktivnosti porabljenih preko 2.000
prostovoljnih ur.
Operativne vaje ter evakuacije

Podpoveljnik Stanko Kordiš

Vaja vrvna tehnika v Gasilskem centru, 25. 2. 2009
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• vaja reševanje iz globin ter višin, 25. 2. 2009
• vaja predstavitev vozila mladincem, 30. 5. 2009
• vaje za pionirje in mladince, 6. 10. 2009
• vaja F.C., nameščanje, uporaba IDA ter
izvedba napada skozi ovire, 14. 10. 2009
• vaja evakuacija učencev OŠ LA Adamičeva,
20. 10. 2009
Evakuacija v vrtcu Rožle, 16. 6. 2009

Prikazne vaje

Prikaz opreme v vrtcu Žalna 30. 10. 2009

Obisk otrok iz OŠ Brinje v Gasilskem centru, 5. 10. 2009

Vaja starejših gasilcev skupaj z vaščani Brezja, 25. 10. 2009
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O delu z izolirnimi dihalnimi
aparati

Pomočnik poveljnika za IDA
Boris Njenjić

Biti gasilec je plemenito. Delo notranjih napadalcev je
zelo zahtevno za večino ljudi, ki niso gasilci, morda nekaj
posebnega in včasih nerazumljivega. V imenu pomočnika
poveljnika za izolirane dihalne aparate, cenim vse, ki so
kdajkoli nastopili v vlogi notranjega napadalca. Moje delo
je da so IDA v brezhibnem stanju, delujejo brez napake,
so čisti, tlačne posode polne, in vedno pripravljeni za
naslednjo intervencijo. Vse to je potrebno zato, ker je
notranji napadalec odvisen le od zraka, ki je v tlačni posodi.
V letu 2009 je bilo nekaj popravil na maskah in aparatih,
čiščenje aparatov je bilo pogosto, izvedeni pa so bili tudi
uradni pregledi IDA. Oštevilčili smo nosilce in tlačne
posode in uredili preglednico za lažje vodenje evidence
tega pripomočka, ki je nepogrešljiv ob posredovanju
gašenja. Na to temo smo organizirali tudi nekaj vaj in
upam, da bo v prihodnje tako tudi ostalo. PGD Grosuplje
trenutno razpolaga s 14-imi IDA, 18-imi napadalnimi
maskami, 30-imi tlačnimi posodami in 5-imi reševalnimi
maskami s podaljškom. Večina aparatov je že precej
starih (cca. 10 let) zato bo potrebno v prihodnje razmišljati
o posodobitvi. Upam, da v letu 2010 ne bo potrebno
posredovanje z dihalnimi aparati, če pa bo, so zagotovo
v brezhibnem stanju vedno pripravljeni za nemoteno in
varno nudenje pomoči prizadetim sokrajanom.

Z gasilci pripravniki
Ob koncu leta smo pričeli tudi z vajami in širjenjem znanja
gasilcev pripravnikov in gasilcev, ki so pričeli ali še bodo
intervenirali. Od oktobra do konca decembra smo imeli
5 operativnih praktičnih vaj. Pričeli smo z osnovami
in nadaljevali z bolj zahtevnimi temami, ki jih mora
operativni gasilec poznati in izvajati ob požaru ali nesreči.
V več kot devetih urah smo opravili vaje iz armatur,
izoliranih dihalnih aparatov, uporabe gasilske lestve,
radijskih zvez, spoznavanja opreme v vozilih, reševanja
iz globin in višin. Prakticirali smo tudi gasilske napade
in premagovanje ovir. V povprečju se je vaj udeležilo pet
gasilcev. Upam, da bomo v prihodnje prav tako uspešni in
da se nam bodo pridružili še novi člani, ki bodo tako lahko
pričeli z interveniranjem.
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O delu z radijskimi zvezami
Tudi v letu 2009 smo bili na področju radijskih zvez zelo
aktivni.
Mesečno smo preverjali slišnost radijskih postaj. Sodelovali
smo na vseh dvanajstih preverjanjih. Preverjanj se je
udeležilo skupaj 35 članov in članic, to je v povprečju 2,92
člana na preverjanje, kar je slabše kot v enakem obdobju
lani (2008), ko se je posamičnega preverjanja udeležilo 3,25
članov. Septembra smo prešli na nov način preverjanja
radijskih postaj in sicer od sedaj naprej vsak prvi petek v
mesecu gostujemo pri drugem društvu oz. na njihovem
območju.

Pomočnik poveljnika za radijske zveze
Luka Furlan

Junija je v prostorih Gasilskega centra Grosuplje potekal
praktični del nadaljevalnega tečaja za čin gasilec in vodjo
skupine, pri katerem smo tečajnikom prikazali različne
modele radijskih postaj, delovanje in uporabo le-teh.
V preteklem letu smo dokupili še en laringofon za ročno
radijsko postajo Motorola GP 380 tako, da sta sedaj obe
radijski postaji opremljeni z njim.

Pridobili smo tudi pet ročnih radijskih postaj tipa Motorola GP 360 in eno mobilno radijsko postajo tipa
Motorola GM 360. Nove ročne radijske postaje bomo zamenjali z dotrajanimi, katere pa bodo ostale kot
rezervne in se bodo razporedile po vozilih. Mobilno radijsko postajo smo namestili v GVC 16/25, zaradi
boljšega sporazumevanja na samih intervencijah. Vsa vozila smo opremili z mobilnimi telefoni, ki služijo
zgolj kot pomoč radijskim postajam.
Z željo, da bomo v novem letu sodelovali še bolje in izpolnili vse zadane cilje, vas pozdravljam z gasilskim
pozdravom NA POMOČ!!

Voznik novega vozila
vw Transporter gvm-1
Dne 20. 6. 2009 smo uradno prevzeli vozilo Volkswagen
Transporter GVM-1, ki je namenjen za prevoz moštva.
Kot glavnega voznika in skrbnika so določili mene in mi
na prireditvi ob 100-letnici izročili ključe novega vozila.
Vozilo VW transporter 4 motion TDI ima stalni štirikolesni
pogon. Motor TDI 2,5 s 130 konjskimi močmi.
Opremljen je z dvema dihalnima aparatoma, štirimi
gasilnimi aparati, agregatom, razsvetljavo, orodjem, itd.
Vozilo je v letu 2009 sodelovalo že kar v nekaj intervencijah.
Ponosen sem, da lahko skrbim za novo vozilo, vseskozi si
bom prizadeval, da bo tehnično brezhibno in da bo služilo
svojemu namenu.
Voznik novega vozila VW Transporter
Peter Zorc
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Prva pomoč
V letu 2009 so se smernice, ki smo si jih začrtali ob začetku
mandatnega obdobja vzpenjale s pričakovano rastjo. Naše
delo je bilo v vseh 51. posredovanjih korektno in strokovno
opravljeno. Področje ki ga zastopam, se je v letu 2009
izkazalo, da kljub nesrečam, ki jih srečujemo ob našem
delu in dejavnosti ni zahtevalo fizičnega posredovanja
razen manjših odrgnin ali prask, ki so nastale kot posledica
nepazljivosti. Glede na število in zahtevnost posredovanj,
ki se nam iz leta v leto povečujejo, zahteva odnos in znanje
operativcev, ki se jih smatra tudi kot first responder-je (prvi
posredovalci) v naši gasilski zvezi, strokovno in odločno
v vsakem trenutku. V namen strokovnosti se je vse leto
vlagalo v povečanje ozaveščenosti in pridobivanju izkušenj
naših operativcev tudi v prvi pomoči. V sodelovanju z drugimi
pomočniki poveljnika smo ob načrtovanju gasilskih vaj vsak
zadnji četrtek v mesecu, vključili tudi t.i. saniteto. Preizkušali
smo znanje ob reševanju ljudi iz zadimljenih prostorov,
Pomočnik poveljnika za prvo pomoč
višin, globin, ter razbitin osebnih vozil. Ob vsakem posegu
Martin Jaklič
na ponesrečenca smo si med seboj izmenjali izkušnje, ki
smo jih operativci pridobili na terenu ali v strokovni literaturi, ter v praksi poizkusili načine reševanja v
namen pripravljenosti pomagati človeku ali živali v realni situaciji.
Trend mordenizacije današnje prve pomoči, ki jo ponavadi nespametno mešamo z medicino, je v teh
časih uvedlo nove metode in načine, ki bolj učinkovito vplivajo na naše nudenje le-te, hkrati pa nas od nje
odvrača, saj zaradi redkosti, ko se srečamo z realno situacijo posredovati pri poškodbah ljudi ali živali
dobimo strah, da bomo naredili več škode kot koristi. Cilj mojega poslanstva je, da pomagam našim
operativcem ta občutek nestrokovnosti odpraviti, ter jih s pomočjo strokovnjakov, literature in opreme
usposobiti, da se bodo ob pravem trenutku tako doma kot na intervenciji strokovno odzvali, in pravilno
poskrbeli za človeka ali žival, ki bo prvo pomoč potrebovala.

Orodjarna
V minulem letu se je poveljstvo odločilo o zamenjavi
orodjarja in to nalogo so predali meni za katero se mi zdi,
da je zelo pomembna. Moja zadolžitev je, da skrbim za red
v orodjarni in za njeno vsebino. V času, ko sem prevzel to
nalogo je bila organizirana čistilna akcija, ki je vključevala
tudi ureditev orodjarne. Z veliko pomoči ostalih operativnih
članov mi je uspelo doseči željeni izgled orodjarne. Želim si,
da bo orodjarna v takem stanju tudi ostala.

Orodjar Klemen Pajk
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Moj pogled na poveljstvo
V preteklem letu smo bili na področju operative zelo aktivni.
Svoje znanje smo izpopolnjevali na raznih operativnih
vajah iz področja izolirnih dihalnih aparatov, reševanja iz
globin in deloma iz višin, tehničnega reševanja v primeru
prometne nesreče, ter samega gašenja različnih gorljivih
snovi, kar mora seveda znati vsak gasilec. Vsak mesec
smo imeli preverjanje slišnosti radijskih zvez. V juniju smo
opravili praktično vajo evakuacije vrtca Rožle, obiskali pa
so nas tudi učenci Osnovne šole Brinje. V mesecu požarne
varnosti smo pripravili evakuacijo Osnovne šole Louisa
Adamiča na Adamičevi, ter obiskali vrtec v Žalni. Osrednja
vaja je letos potekala na novi Upravni enoti, kjer smo se
seznanili s stavbo, možnostjo dostopa do nje in načini
reševanja v primeru nesreče.
Matic Šircelj

Leto 2009 je bilo zame leto sprememb in napredovanj.
V mesecu oktobru sem prevzel mesto zapisnikarja
poveljstva, kar si pri teh letih lahko štejem v čast. Pomagal
sem tudi na področju izolirnih dihalnih aparatov. Naučil
sem se vzdrževati in skrbeti za to opremo. Morda bom tudi
sam v prihodnosti PP za IDA, saj me to delo zelo zanima.
Za 6 bodočih operativnih članov in mladih gasilcev je
bilo v času od septembra organiziranih 5 vaj za različna
usposabljanja na katerih smo se seznanjali z uporabo
različne opreme, postavljanjem lestve, uporabo radijskih
zvez, armatur in reševanjem iz globin in deloma iz višin.
Vsi mladi operativni gasilci in gasilci pripravniki smo se
opremili s svojo operativno obleko, ki smo jih prevzeli od
starejših predhodnikov. Danes je popolnoma opremljenih
41 operativnih gasilcev, na kar smo lahko vsi ponosni.
Vesel sem, da sem del tako velike, pomembne in
odgovorne ekipe. Tudi v bodoče moramo pri delu
posvečati pozornost mladim, saj bomo z usposabljanjem
le teh imeli v prihodnosti zagotovljeno zadostno število
članov operativne enote. Predvsem pa moramo še naprej
ohranjati medsebojno povezanost, znanje in sodelovanje
in s tem bomo lahko uspešno pomagali sočloveku v stiski.

Požar v podjetju Gabrijel As, 28. 3. 2009
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Slavnostni nagovor predsednika
Iztoka Vrhovca na praznovanju
100-letnice društva
Drage članice in člani, spoštovani in cenjeni
častni
pokrovitelj
100-letnice
gospod
predsednik Republike Slovenije dr. Danilo
Türk, gospod predsednik Gasilske zveze
Slovenije Anton Koren, spoštovani predsednik
slovenske škofovske konference ljubljanski
nadškof in metropolit msgr. mag. Alojz
Uran, generalni direktor Uprave za zaščito in
reševanje Republike Slovenije gospod Bojan
Žmavc, spoštovani gospod župan občine
Grosuplje Janez Lesjak, predsednik Gasilske
zveze Grosuplje Andrej Bahovec, poveljnik
Gasilske zveze Grosuplje Janez Pezdirc, gospod
župnik in dekan Janez Šket in ostali duhovniki,
dragi predsedniki in poveljniki gasilskih zvez
Ivančna Gorica, Dobrepolje, Grosuplje, Ribnica,
Kočevje, Loški Potok, Velike Lašče in Škofljica,
predsedniki, poveljniki in člani prostovoljnih
gasilskih društev nekdanje občine Grosuplje in
drugih prostovoljnih gasilskih društev, častni
člani, generali donator dr. Peter Čeferin, vsi
donatorji, predstavniki medijev, nastopajoči in
vsi drugi prijatelji gasilstva!

Članice s svojimi vnuki pri pletenju vencev

Dobrodošli!
Prostovoljno gasilsko društvo Grosuplje
praznuje 100 let obstoja.
V idilični vasici Grosuplje in v okoliških vaseh
Brezje, Brvace, Stranska vas, Hrastje, Jerova
vas in Perovo je bilo na začetku 19. stoletja
zgrajenih skupaj 137 zidanih objektov. Po
prihodu železnice in železniškega križišča
v Stranski vasi pa se je naselje Grosuplje
nezadržno povečevalo. Že takrat pa se je v
Grosupeljčanih in bližnjih okoličanih prebudila
še močnejša želja po večji varnosti in pomoči
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bližnjemu.
Tako so leta 1909 naši predhodniki zapisali
prva Pravila gasilnega društva Grosuplje, a so
morali kar tri leta čakati na potrditev, menda
zaradi nasprotovanja slovenskemu jeziku. Do
90. obletnice smo zato člani Prostovoljnega
gasilskega društva Grosuplje za svojo
ustanovitev obeleževali leto 1912. Iz ustanovne
listine društva, ki smo jo leta 2000 našli v
Arhivu Republike Slovenije, pa je razvidno, da
je Prostovoljno gasilsko društvo Grosuplje tri
leta starejše, kar nam je z odločbo priznala
tudi Komisija za zgodovino pri Gasilski zvezi
Slovenije.

Avgust Burger je za to priložnost pozlatil skulpturo sv. Florjana

V letu 1927 Prostovoljno gasilsko društvo
Grosuplje razvije svoj prvi društveni prapor
s podobo svetega Florijana, ki smo ga za
današnjo priložnost restavrirali in obnovili. Leta
1937, ko je društvo praznovalo 25-letnico, je ob
tej priložnosti dobilo svojo novo prvo motorno
brizgalno DKW.

Priprava začasne tribune za mimohod svečane povorke

Pri postavljanju mlajev

Ustanovni člani so že v začetku gasilstvo gradili
na zdravih temeljih, iz katerih gasilci še danes
črpamo moč, zgled in čut za človeka v stiski.
Že od vsega začetka so bili na poseben način
tudi povezani s krajem. Iz različnih zapiskov
se da razbrati, da iniciativna skupina takratne
občinske hiše ni preuredila samo v začasni
gasilski dom, temveč je v njem gostovala tudi
osnovna šola in različne gledališke skupine,
katerim sta služila dvorana in oder. Gasilci so
hoteli združevati ljudi, delati z njimi in zanje.
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V letih od 1941 do 1945 je vojna tako kot drugod
prizadela tudi prostore gasilskega društva in
gasilstvo nasploh, saj so morali večino orodja,
opreme in arhiv člani poskriti na svojih domovih.
Kljub osiromašenju arhiva pa je razbrati, da so
naši člani vseskozi skrbeli za streho nad glavo
in za primerno operativno opremljenost.
Nakup prvega gasilskega avtomobila TAM
Pionir v društvu izvedejo leta 1953, dve leti
pozneje 1955-ega leta društvo začne delovati
kot centralno in tudi danes ostaja osrednje
društvo v Gasilski zvezi Grosuplje.
V letu 1960 in 1961 društvo prične z adaptacijo
in razširitvijo gasilskega doma, ter dogradnjo
sušilnega stolpa. Otvoritev so izvedli ob
50-letnici, leta 1962.

Še zadnji sestanek in navodila pred sobotnim praznovanjem

1965-ega leta društvo prevzame novo orodno
gasilko vozilo TAM 2000, leta 1967 ob 55-letnici
pa novo motorno brizgalno Rosenbauer. V letu
1969 društvo dobi kombiniran gasilski avto TAM
5500 in v ta namen pri gasilskem domu dogradi
dve novi garaži.

za vse, kar so zgradili in pridobili s pridnimi
rokami in nešteto prostovoljnimi delovnimi
urami. Vse to danes lahko upravljamo in to
uporabljamo.

Oder z najvišjimi gosti za mimohod
Pripravljen oder za praznovanje

Vsekakor je bilo za Prostovoljno gasilsko
društvo Grosuplje prelomno leto 1976, saj se
v tem letu člani društva začnejo pogovarjati
o novi lokaciji in o gradnji novega gasilskega
doma. V letu 1978 postajajo načrti o sedaj že
tako imenovanem novem Gasilskem centru vse
odločnejši. Lokacija za gradnjo je bila izbrana
že v začetku leta, prav tako pa je bil 15. junija
1978 položen tudi temeljni kamen za nov Gasilki
center.

Ob svoji 70-letnici leta 1982 slovesno prevzamejo
gasilsko avtocisterno TAM 125, v letu 1984 pa
v Gasilskem centru začne delovati polnilnica
ročnih gasilnih aparatov. 75-letnico ustanovitve
leta 1987 društvo obeleži s prevzemom novega
kombiniranega vozila TAM 190 in leta 1990
gasilci v lastni režiji naredijo komandni pult, ki
služi vse do leta 2007.

Predsednik društva Iztok Vrhovec sprejel častnega
pokrovitelja predsednika države Danila Türka

Nadškof Alojz Uran in župnik Janez Šket med povorko

Leta 1979, 6. decembra je Gasilski center pod
streho in naslednje leto, 1980-ega, 25. oktobra
slovesno odprt. Veliko članov, ki so si prizadevali
za ta nov Gasilski center, je še danes z nami,
nekateri so žal že pokojni. Vsem smo hvaležni

Leta 1995 društvo nabavi novo avtocisterno
Mercedes 1422 z 80-imi% vložka lastnih
sredstev. V letu 1997 se društvo odloči za
razvitje že tretjega novega prapora, v letu
1999 pa se Upravni odbor društva odloči za
nakup novega poveljniškega vozila znamke
Volkswagen Transporter in Gasilski center
okrona z odlitkom podobe svetega Florijana,
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Visoki gostje in udeleženci praznovanja

ki smo si ga izbrali za spominsko značko ob
našem visokem jubileju. Leta 2000 v garaže
vgradimo nova dvižna vrata, v naslednjih letih
pa se uredi zelenica, kanalizacija, prenovijo se
WC-ji in adaptirajo stropi in zgornje dvorane,
ter prepleskajo se stara garažna vrata na
zadnji strani gasilskega centra. V letu 2003
smo člani društva izdali priložnostno zgibanko
za promocijske namene, ki smo jo poimenovali
»Postati gasilec, izziv ali …«

Ešalon gasilskih častnikov in višjih gasilskih častnikov je vodil
podpoveljnik Stanko Kordiš

Ešalon več kot 50-ih praporjev je vodil Janko Hojnik

S časom se je struktura dela v PGD Grosuplje
bistveno spremenila. Rast industrijskih con,
stanovanjskih sosesk ter izgradnja modernejših
objektov so bili v zadnjih letih resen signal, da
smo še intenzivneje pristopili k teoretičnemu
in praktičnemu izobraževanju naših članov.
Tako danes ne moremo več govoriti o vaškem
gasilnem društvu, temveč o enoti, ki v občini
s preko 18.000 prebivalci lahko pogosto
posreduje tudi v zahtevnih intervencijah.
Leta 1912 (in najbrž tudi ob ustanovitvi) je naše
društvo štelo 25 članov, leta 1959 39, v letu 2009
pa šteje preko 200 prostovoljcev, od tega je 39
opremljenih operativnih članov za posredovanje
pri naravnih in drugih nesrečah.
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Gasilska vozila v povorki

Veseli smo, da združujemo plemenite ljudi,
od najmlajših do najstarejših. Izbira je velika.
Želimo si, da bi tako tudi ostalo. Vse to pa se
odraža tudi v naših tekmovalnih ekipah, ki so
se skozi stoletje predstavljale na vseh koncih
naše domovine. Starejši gasilci so v letu 2002 v
Moravskih Toplicah postali celo državni prvaki.
Prav tako so 10. mesto v državi takrat zasedle
članice A. Imamo tudi tekmovalno ekipo članov
B in dve tekmovalni ekipi članov A. V zadnjem
letu pa smo se še posebej razveselili novih ekip
naših najmlajših gasilcev pionirjev in gasilcev
mladincev, ki so se nam pridružili in so, vsaj
upam tako, zagotovljena prihodnost našega
društva v naslednjem stoletju.

znova dajejo novega zagona za nadaljnje delo v
službi sočloveka.

Po podpisu spominske listne, sta jo predsednik in
poveljnik društva pokazala vsem navzočim

Nagovor predsednika Republike Slovenije

Ponosni smo, da so skupaj z našim krajem rasle
plemenite žene in pogumni možje, ki skupaj
predstavljajo celoto prostovoljnega gasilstva.

Nadškof pri svojem nagovoru ter blagoslovu novega vozila in
preurejene okolice

Veseli smo, da smo v lanskem letu prejeli
že drugo priznanje z zlatim znakom občine
Grosuplje, prvega nam je občina podelila v letu
1997, prav tako bomo danes prejeli že drugi
srebrni znak Uprave Republike Slovenije za
zaščito in reševanje, ter kar si štejemo v veliko
čast. Vse te spodbude in priznanja, nam vedno

100 let prostovoljstva, pomoči, zaupanja in
sodelovanja, pa je naslov našemu Zborniku,
ki smo ga izdali ob tem visokem jubileju.
Zgodovino našega društva smo zbrali na 272
straneh A4 formata in jo obogatili z zgodovinsko
vrednimi zapisi in
slikovnim materialom.
Ponosni smo nanj, kajti pisana beseda bo
zagotovo stala in obstala za nas in rodove,
ki prihajajo za nami. Hvala vsem, ki ste se
pri nastajanju tega Zbornika trudili, da smo
dosegli to kar smo sanjali. Hvala vam prijatelj
in urednik Jože Miklič. Danes lahko rečem, da
vsi napori, ves trud, potrpežljivost in zagnanost
niso bili zaman.

Za večerjo vse pripravljeno

Spoštovani prijatelji!
Letos praznujemo tudi 140 let prostovoljnega
gasilstva na Slovenskem. Prostovoljstvo je
dejavnost, ki je vsakemu Slovencu blizu, in je
to, kar nam mnogi drugi zavidajo, ker hočemo,
znamo, zmoremo in smo.
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Sto let so se naši predniki trudili za to, da smo
danes lahko skupaj in praznujemo. Ne smemo in
ne bomo dopustili nobeni sili ne moči, da bi nas
kadarkoli ali kakorkoli razdružila!
Vsem vam, prijateljem gasilstva, visokim gostom,
nastopajočim, donatorjem, podpornikom in
vsakemu posebej je namenjena naša beseda
dobrodošlice.
Večerja v družbi povabljenih gostov, skupaj z generalnim
donatorjem dr. Petrom Čeferinom

Čestitam vam drage članice in člani in hvala
vam. Hvala vam cenjeni visoki gostje, za vašo
podporo. Danes ste ponovno dokazali, da med
vami gasilci nismo tujci, temveč smo vaši in nas
sprejemate takšne kakršni smo.
Sprejemati drugačnost je največje bogastvo
človeka, skupnosti ali organizacije. V takem
združenju, kot je gasilstvo, je prisotno mnogo
različnih namigov, mnenj, načrtov, razmišljanj …
Želim si, da bi ta svet različnosti gojili skupaj
tudi v prihodnje, da bi znali krotiti svoje človeške
napake, ki jih imamo, in bi cenili to, kar nam je
zaupano.

Ekipa kuharjev je poskrbela, da je bila hrana prvovrstna

Izdaja priložnostnih znamk
36

Danes se vam zahvaljujemo in se veselimo, da
lahko praznujemo z vami, ki nam zaupate, želite
živeti in delati z nami in med nami. Skupaj z
vami se ne bojimo prihodnosti, nasprotno varne
in pomembne se počutimo med vami in prav to
bomo prenašali tudi na vse tiste, ki nas bodo v
kakršnikoli stiski potrebovali.
In naj ob tem praznovanju zaključim s tole
mislijo;
Velika stvar je biti plemenit, še večja pomagati
sočloveku! Največja pa je ta, da pri vsem tem
vsakič znova sprejemaš svojega bližnjega
takšnega, kakršen je. Gasilci se v teh besedah
želimo prepoznati, zato bomo še naprej ostali
bratje v ognju, dimu in pepelu!

Spominska podobica

Spominska značka

O zborniku ob 100 letnici PGD
Grosuplje
100 let prostovoljstva, pomoči,
zaupanja in sodelovanja
Kako smo se lotili iskanja gradiva?
Takoj po novem letu 2009 sem se prvič sešel s komisijo
za zgodovino, ki smo jo poimenovali v uredniški odbor.
Delo smo nato postavili na več »vzporednih tirih«, da
smo dobili čim več podatkov, saj je skoraj ves arhiv od
ustanovitve društva pa do konca druge svetovne vojne
uničen oziroma izgubljen. Kljub temu smo z vztrajnim
iskanjem in intenzivnim sodelovanjem uspešno zaključili
v dobrih petih mesecih.
Urednik zbornika Jože Miklič
Naj na kratko predstavim posamezna poglavja!
Bralce na začetku nagovarjajo predsednik
Republike Slovenije dr. Danilo Türk, nadškof in
metropolit msgr. mag. Alojz Uran, župan Občine
Grosuplje Janez Lesjak, predsednik Gasilske
zveze Grosuplje Andrej Bahovec in predsednik
Prostovoljnega gasilskega društva Grosuplje
Iztok Vrhovec. Nato sledi 10 različno obsežnih in
tudi po vsebini različnih poglavij:

1. Za uvodno poglavje sem kot urednik in
ljubiteljski zbiralec gradiva o (lokalni) zgodovini
in kulturni dediščini napisal nekaj besed
Zborniku na pot, razmišljanje ob gasilskih
obletnicah, saj poleg PGD Grosuplje gasilci
v Sloveniji praznujemo tudi 140 let gasilstva.
Tretji prispevek smo posvetili zavetniku gasilcev
sv. Florjanu.
2. Naslednje poglavje je namenjeno kratki
predstavitvi mesta Grosuplje z bližnjo okolico.
Pri tem smo se bolj osredotočili na prometne,
požarne in poplavne ogroženosti. K temu
dodajamo sliko današnje organiziranosti
grosupeljske gasilske operative, ki ima poleg
izobraženih in izkušenih gasilcev na voljo tudi
precej gasilske in tehnične opreme. Seveda pa
tako veliko društvo brez dobro organiziranega
vodstva ne bi delovalo, zato v tem sklopu
predstavljamo upravni in nadzorni odbor kot

tudi vse odbore in posameznike, ki skrbijo za
zaupane naloge. V ta sklop sodi tudi predstavitev
zadolžitev PGD Grosuplje v okviru nalog javne
gasilske službe v občini Grosuplje in načrt
alarmiranja.
3. Krajše poglavje smo namenili nekaterim
pomembnejšim dogodkom Grosupljega in
bližnje okolice od prazgodovine do 20. stoletja.
4. Ob 140-letnici gasilstva na Slovenskem smo
predstavili na kratko razvoj gasilstva v svetu in
pri nas.
5. V arhivu društva iz začetkov gasilstva v
Grosupljem do konca 1. svetovne vojne in
tudi do konca 2. svetovne vojne ni skoraj nič
ohranjenega. Zato smo si pomagali z različnimi
zapisi in pričevanji, ki smo jih pridobili iz
strokovnih gasilskih in drugih institucij.
6. Podobna »je zgodba« v poglavju »Med
obema vojnama«. Drobcem iz grosupeljske
izgubljene gasilske zgodovine smo dodali
»zgodovinske okvirje« v posameznih obdobjih
na širšem in lokalnem območju ter z nekaj
utrinki iz bližnjih gasilskih društev poskušali
prikazati utrip tedanjega dela v društvu. Pri tem
smo si pomagali tudi z nekaterimi starejšimi
fotografijami in razglednicami.
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7. Po 2. svetovni vojni do osamosvojitve Slovenije
imajo v društvu precej več ohranjenega arhiva.
Zato smo delo v društvu, poleg predhodno
naštetih »zgodovinskih okvirjev«, razdelili na
organizacijsko, materialno in administrativno
delo v društvu ter na praznovanje različnih
jubilejev. V preglednicah z dodanimi fotografijami
raznih dokumentov, predmetov in dogodkov
pa kronološko nizamo vaje in izobraževanja,
nesreče in intervencije, tekmovanja ter podeljena
priznanja in odlikovanja posameznikom in
društvu v tem obdobju.
8. S podobno shemo smo se sprehodili tudi
skozi zadnjih 18 let zgodovine društva od
osamosvojitve Slovenije naprej. V tem delu je
zaradi napredka digitalne fotografije tudi nekaj
več fotografij, s katerimi smo želeli še posebej
poudariti prizadevnost članstva v raznih delavnih
akcijah, tekmovanjih in ob intervencijah, saj
imajo te fotografije še posebno dokumentarno
vrednost.
9. Predzadnje poglavje je namenjeno različnim
seznamom. Najprej predstavljamo poimensko
vodstvo društva skozi zgodovino (za nekaj
let pred 2. svetovno vojno je pomanjkljivo!).
Nadalje naštevamo člane PGD Grosuplje, ki
so delovali v organih Gasilske zveze Grosuplje
in Gasilske zveze Slovenije. Objavljamo tudi
nekaj najdenih seznamov članstva v letih
1952, 1982 in 1992, kar nekoliko podrobneje
osvetljuje vključenost posameznih ljudi tudi iz
bližnjih vasi, ki spadajo v ožji požarni rajon PGD
Grosuplje. V tem poglavju najdete tudi imena
častnih članov. V seznamu vseh članov od
ustanovitve do 1. 5. 2009 pa je našteto 723 imen.
Na 22 pomembnejših »korakov« je razdeljena
preglednica o materialnem razvoju društva,
ob katerih se lahko bralec na hitro sprehodi
in najde tudi kazalo strani, kjer so nato sami
dogodki nekoliko podrobneje opisani v zborniku.
10. Zadnje, a zelo pomembno, poglavje je
namenjeno donatorjem, ki so s svojimi prispevki
poleg finančne (nekateri pa tudi materialne)
pomoči pripomogli, da se bo tudi grosupeljskega
zgodovina gasilstva ohranila poznejšim
rodovom.
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Posebej naj poudarim, da so v posamezna
obdobja vneseni tudi nekateri prispevki (ali
samo deli le-teh), ki so jih napisali novinarji,
člani društva in občani v različnih publikacijah in
časopisih. Še posebej dobrodošli so bili osebni
zapisi in izpovedi članov uredniškega odbora ter
predsednika, poveljnika in tajnice, ki so pisali ali
povedali različne tematske sklope.
Kar obsežna knjiga!
Zbornik obsega 272 strani A4 formata, ki so
pretežno natisnjene v barvah, na katerih je
tudi okoli 400 fotografij in dokumentov. Vezan
je v trdo vezavo, na naslovnici, hrbtišču in
hrbtu knjige pa so arhivski zapis z ustanovno
letnico 1909, naslov zbornika in gasilski znak
natisnjeni v dodatni (peti) zlati barvi. Lektorirala
ga je sodelavka Grosupeljskih odmevov Marija
Samec, tiskala pa ga je grosupeljska tiskarna
Partner graf d.o.o.
Zahvala urednika
Vsem članom uredniškega odbora in vodstvu
društva se še enkrat zahvaljujem za intenzivno
sodelovanje.
Dober glas o grosupeljskih gasilcih in tudi
dobri odzivi na zbornik pa so dobro izhodišče za
nadaljnje delo.

Uredniški odbor za pripravo zbornika z leve proti desni;
Janez Brodnik st., Avgust Burger, Božo Knez, Iztok Vrhovec,
Marjan Urbančič, Marjan Šircelj in Zdravko Perme

O delu odbora za zgodovino
»Vsak dan, ki ga danes preživimo, je že jutri del naše
preteklosti – zgodovine.«
Vsakodnevni dogodki, so že jutri delček zgodovine, ki je
pozabljena, če se ustrezno ne zabeleži in shrani. S to mislijo
smo se izvoljeni člani za zbiranje zgodovine društva, zavzeto
spoprijeli z nalogami tudi letos. Pred nami je bila že lani
začeta obsežna naloga zbrati in najbolje urediti čim več
gradiva – dogodkov o dejavnosti društva s končnim ciljem
izdati Zbornik ob praznovanju 100-letnice delovanja društva.
Takoj v začetku leta 2009 smo se naše obveze lotili še z večjo
vnemo, saj nas je malo že priganjal čas, pa tudi naš urednik.
Vsak član našega odbora si je izbral določeno obdobje našega
arhiva in pričel proučevati in izdvajati zanimive dokumente
in dogodke iz življenja društva ter pričel zbirati pričevanja
gasilcev o teh dogodkih. Na rednih tedenskih sestankih smo
se skupno odločili, kateri dogodki bi bili najbolj zanimivi za
Vodja odbora za zgodovino
objavo. Po dveh mesecih in pol intenzivnega dela smo pisno
Janez Brodnik
gradivo našega društva v grobem preučili in ga pripravili
za predajo uredniku zbornika. Toda to je bil šele prvi korak do našega skupnega cilja. Čakalo nas je
še veliko dela. Pregledati je bilo potrebno kupe fotografskega materiala o delovanju društva. Težava je
bila še večja, saj je bilo samo približno četrtina tega arhiva urejena po albumih, vse ostalo pa odloženo
povsod po naših prostorih shranjeno v kuvertah, škatlah, kupčkih in še kje. Najprej smo vse fotografije
pregledali in jih razdelili po posameznih letih in dogodkih. Iz teh kupčkov smo potem izbrali fotografije,
ki so po našem mnenju zaznamovale naše delo v preteklosti. Sledilo je prepoznavanje oseb na slikah. To
pa je bilo zelo zamudno opravilo.
To je nekaj drobcev o delu naše komisije. Več pove naš Zbornik z zvenečim naslovom »100 let
prostovoljstva, pomoči, zaupanja in sodelovanja«, ki je izšel ob našem praznovanju v juniju 2009.
Delo odbora, kakor tudi vseh članov društva pa ni končano in se nadaljuje. Potrebno bo še veliko dobre
volje in vztrajnosti, da vse fotografije vložimo v albume, opravimo prepoznavanje dogodkov in oseb in
jih ustrezno shranimo. Naša stalna naloga je še naprej zbirati gasilske predmete in dokumentacijo
z gasilsko tematiko. Samo tako bomo ohranili spomin na prostovoljno delo in požrtvovalnost številnih
generacij gasilcev našim zanamcem.
Velika želja odbora je, da bi tudi za zgodovino društva kmalu pridobili primeren prostor za stalno razstavo
zbranih dokumentov in našega imetja.

www.PGDGROSUPLJE.com
Sredi leta 2009 sem prevzel funkcijo administratorja spletne
strani društva. Najprej je bilo potrebno popraviti določene
nepravilnosti, nato pa sem dopolnil podatke o intervencijah
ter naložil slike z intervencij in ostalih dejavnosti, ki so bile
izvedene v društvu (vaje, obiski otrok, Florijanova maša,
tekmovanja). Cilji za leto 2010 pa so objava zgodovine društva,
sprotno objavljanje intervencij, slik, aktualnih in preteklih
dogodkov. Dela s spletno stranjo ni malo, zato tudi vsi dogodki
niso tako ažurni, a v prihodnje bom poskušal stran narediti še
bolj privlačno, zanimivo in pa seveda ažurno.

Marko Katern
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Še nekaj slikovnih utrinkov

Srečanje članic Gasilske zveze Grosuplje, 28. 11. 2009

Slovesna Florijanova maša, 3. 5. 2009

Zlata jesen podelitev priznanja Krajevne skupnosti Grosuplje, 26. 9. 2009

Vaja članic Gasilske zveze Grosuplje v Veliki Loki, 15. 10. 2009
40

Gasilski izlet 19. 9. 2009. Obiskali smo župnijo Vrhnika in našega nekdanjega kaplana
Blaža Gregorca. Nato nas je pot peljala na obalo, kjer smo z ladjico pluli po slovenski obali in
se tudi naplavali. Odšli smo na obisk h gasilcim v Dekane in se ustavili v vinski kleti Vina Koper.
Nepozabni večer pa smo zaključili na tipičnem primorskem kmečkem turizmu nad mestom Koper.

Zadnja večerja v starem družabnem prostoru 7. 10. 2009 in
prva večerja v novem družabnem prostoru 21. 11. 2009

Družabno srečanje članov uredniškega odbora in predsednikovih najožjih sodelavcev
pri pripravah na praznovanje 100-letnice, Kožljevec 3. julij 2009
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Tekmovanje za Pokal PGD Grosuplje, starejši gasilci 12. 9. 2009

Vozilo Citroen smo podarili sosednjemu
društvu Malo Mlačevo, 24. 6. 2009

Vozilo TAM 190 smo prodali sosednjemu
društvu Polica, 26. 6. 2009

Osrednja vaja v mesecu požarne varnosti na novo stavbo Upravne enote, 20. 10. 2009

Novi VW Transporter, 8. 4. 2009 ob prevzemu pri podjetju Avto Slak d.o.o. Trebnje in med prevzemom in blagoslovom, 13. 6. 2009
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Pohod na Triglav ob 100-letnici, 14. in 15. avgust 2009

Spremembe in prerazporeditve
Po sklepu Upravnega odbora so se v letu 2009 zgodile naslednje spremembe in prerazporeditve:
Zala Kadunc je bila imenovana v Odbor za delo s članicami namesto Elene Bleković;
Zala Kadunc, Nejc Dremelj in Marko Katern so bili imenovani v Odbor za delo z mladimi;
Zdravko Perme je bil članstva v Odboru za delo z mladimi razrešen; Matjaž Pirc je odstopil
z mesta podpoveljnika, še vedno ostaja član poveljstva; Andraž Levec in Luka Rutar sta bila
razrešena članstva poveljstva, na njuno mesto sta bila imenovana Klemen Pajk in Peter Zorc; za
internetno stran bo skrbel Marko Katern, za fotografije društva pa Helena Zorc in Mojca Zupančič.

Poslovili so se
rojen 6. 3. 1939
umrl 1. 6. 2009

rojen 5. 2. 1950
umrl 3. 7. 2009

vstopil v društvo 5. 12. 1999

vstopil v društvo 12. 4. 1957

pokopali smo ga
v petek, 5. junija 2009
na mestnem pokopališču
Resje Grosuplje

pokopali smo ga
v torek, 7. julija 2009
na mestnem pokopališču
Resje Grosuplje

Joško Momčilovič
gasilec

Jožef Šircelj
veteran

Karel Drago
Hamun GČ II
veteran

rojen 13. 11. 1927
umrl 27. 9. 2009

rojen 28. 8. 1933
umrl 6. 11. 2009

vstopil v društvo 15. 4. 1953

vstopil v društvo 1. 5. 1952

pokopali smo ga
v četrtek, 1. oktobra 2009
na mestnem pokopališču
Resje Grosuplje

pokopali smo ga
v nedeljo, 8. novembra 2009
na mestnem pokopališču
Resje Grosuplje

Milan Ahlin GČ II
veteran
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Skupinsko fotografiranje članic in članov ob 100-letnici,
Florijanova nedelja 3. maj 2009

Lastnoročno podpisana spominska listina povabljenih
gostov na praznovanju 100-letnice, sobota 13. junij 2009,
ki jo je ročno izdelala članica društva Andreja Potočnik
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO GROSUPLJE, Gasilska cesta 6, SI-1290 Grosuplje,
Telefon: 01 786 23 93, E-pošta: pgdgrosuplje@gmail.com, Spletni naslov: www.pgdgrosuplje.com
Zbral in uredil: Iztok Vrhovec, predsednik. Tisk: Tiskarna Partner graf d.o.o.
Grosuplje, 27. februar 2010

