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Slika Gasilskega centra Grosuplje

Za sliko sem uporabila mešano tehniko, in sicer tempera barve ter risarsko oglje 
in akrilni zaključni lak. Slika je nastajala 9 dni. Začela sem s slikanjem osnovnih 
elementov slike: nebo, garaže, osrednja stavba Gasilskega centra, zelenica, 
parkirišča, na koncu pa je sledilo slikanje zastav, lipe pred zgradbo ter zapis v levem 
spodnjem kotu. Po končanem slikanju je sledilo senčenje elementov slike z risarskim 
ogljem. Vse skupaj sem zaščitila z dvojnim slojem akrilnega zaključnega laka, kjer so 
hkrati z zaščito zažareli še odtenki barv in postali še intenzivnejši. 
Napis v levem spodnjem kotu se glasi: »Ta slika je bila odkrita na slavnostnem občnem 
zboru ob 30. obletnici preselitve Prostovoljnega gasilskega društva Grosuplje, v 
soboto, 27. februarja 2010« ter »Gasilski center Grosuplje v letu 2010«.

Poročilo o delu
Prostovoljnega gasilskega društva Grosuplje 

v letu 2010
 



1

Uvodne besede
Dragi članice in člani, spoštovani prijatelji našega društva!

Gasilstvo je dejavnost, ki ima življenje. Je organizacija, ki 
ima hrbtenico, in združenje, ki povezuje ljudi z istim ciljem. 
Pomagati.

Ni pa vse samo v miselnosti. Mnogo več kot misel pomenita 
vsaka posamezna članica in član našega društva. To je 
skupina ljudi, ki tvori celoto. Prosti čas, zamisli, druženje, 
pomoč, pripravljenost – in še bi lahko našteval – so vrline 
vsakega posameznika, ki je del življenja pripravljen žrtvovati 
za druge. 

Članice in člani našega društva smo na to ponosni. Ponosni 
smo drug na drugega. Ni samoumevno delati dobro. Treba 
je imeti voljo, veselje in jasen cilj.  Gasilke in gasilci našega 
društva to imamo. 

Leto 2010 je bilo za nas uspešno. Poleg slavnostnega Občnega 
zbora ob 30. obletnici preselitve iz starega gasilskega doma 
v nov gasilski center, strašne toče junija, katastrofalnih 
poplav septembra in najhujše prometne nesreče na dolenjski 
avtocesti smo v strnjenem Poročilu pripravili še mnogo 
zanimivosti, predvsem pa lepih spominov, ki se zapisujejo v 
bogato zgodovino našega društva.

Želim vam prijetno branje in veliko fotografskih užitkov med 
sprehodom skozi leto 2010.

Predsednik Iztok Vrhovec sprejel 
predsednika Gasilske zveze Sloveni-
je Antona Korena, ki se je udeležil 
slavnostnega Občnega zbora ob 30. 
obletnici  preselitve društva

Poročilo predsednika 
društva za leto 2010
Dragi članice in člani našega društva, spoštovani 
gostje in prijatelji!

Kot vsako leto vas želim tudi letos seznaniti s 
poročilom predsednika o delu Prostovoljnega 
gasilskega društva Grosuplje v letu 2010. 

Bogato leto je za nami. Spominjali se ga ne bomo 
samo po praznovanju 30. obletnice preselitve iz 
starega gasilskega doma v nov Gasilski center, 

temveč tudi po mnogih drugih akcijah, vajah, 
predvsem pa tudi – lahko rečem – letu katastrof.

Delo v minulem letu je potekalo nemoteno, saj 
smo večino zastavljenih ciljev izpolnili, seveda z 
dobrima pripravo in izvedbo. Srečali smo se na 
9 rednih in 2 razširjenih rednih sejah Upravnega 
odbora, 3 žalnih sejah. Lani je bilo tudi nekaj 
kadrovskih sprememb in prerazporeditev, prav 
tako pa smo v drugi polovici leta rekonstruirali 
in razširili poveljstvo. Tako da je zdaj v poveljstvu 
dvanajst članov, ki so se srečali na 12 sejah. 
Vse leto je poveljstvo svoje znanje utrjevalo na 
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različnih tedenskih vajah in preizkusih opreme, 
izobraževanjih, predavanjih, torej lahko rečem 
da redno in z vso zavzetostjo za vzdrževanje 
kondicije in pripravljenost za morebitno 
posredovanje.   

Poleg Upravnega odbora in poveljstva v našem 
društvu deluje tudi veliko odborov; za delo z 
mladimi, članicami, odbor starejših gasilcev, za 
gradbeništvo in investicije, za tekmovanje, poleg 
tega pa še veliko skupin, ki samoiniciativno 
delujejo na različnih področjih gasilstva, tako 
lahko danes spet s ponosom predstavim minulo 
delo. 

Leto 2010 smo gasilke in gasilci našega društva 
obeležili s slavnostnim občnim zborom, 27. 
februarja, ko smo slovesno obeležili 30 let 
od preselitve iz starega gasilskega doma na 
Adamičevi cesti v nov Gasilski center tukaj 
na Gasilski cesti. Vesel sem, da so se nam 
ob tej priložnosti pridružili vsi še živeči člani 
tedanjega gradbenega odbora za gradnjo 
novega gasilskega centra, ki so pobudo za 
obeležje tega velikega dogodka zelo pozdravili. 
Z njimi sem se srečal že januarja in tako smo 
skupaj obudili spomin na čase iz leta 1980. 
Pomembno obletnico naših marljivih in delavnih 
prednikov smo želeli obeležiti tudi z umetnino 
za prihodnje rodove in spomin. Tako nam je 
članica sosednjega društva Škocjan pri Turjaku 
Ana Gregorič naslikala Gasilski center z okolico 
po 30 letih, torej leta 2010. Slika odtlej krasi 
prostore našega društva. 

Po dolgih letih smo februarja lani imeli tudi prvi 
Zbor mladih, ki so ga z našimi mentorji mladine 
pripravili najmlajši članice in člani društva. Tudi 
to je bil za naše društvo enkraten dogodek, saj 
so mladi tisti, zaradi katerih bomo lahko naše 
delo beležili tudi v prihodnjih stoletjih.

Februarja smo nadaljevali in končali adaptacijo 
pisarniških prostorov v pritličju, kjer imajo svoje 
prostore tajnik, blagajnik, predsednik in delovne 
skupine, ki se tedensko srečujejo. Na področju 
gospodarstva je bilo narejenega veliko, med 
drugim smo v začetku leta v lastni režiji temeljito 
prepleskali zadnja garažna vrata, popravili smo 

asfaltne razpoke na dvorišču in opravili veliko 
del, ki so se pojavila sproti. S sponzorskimi 
sredstvi je društvo pridobilo novo večnamensko 
tribuno, ki nam bo služila za prihodnja desetletja. 
Marca smo že tradicionalno organizirali večer za 
naše članice ob materinskem dnevu. Ta večer je 
našim članicam popestrila mladinska skupina 
iz Škocjana pri Turjaku s petim dejanjem 
Linhartove veseloigre Ta veseli dan ali Matiček 
se ženi.

Starejši gasilci pa so v mesecu marcu prejeli 
srebrni znak Civilne zaščite Republike Slovenije.

Aprila smo dejavno sodelovali v akciji Očistimo 
Slovenijo v enem dnevu. Ena izmed zbirnih točk 
je bila tudi tu v Gasilskem centru, od koder je 
odšlo na teren več kot sto članic, članov in 
krajanov Grosupljega.

Maja smo organizirali tradicionalno Florijanovo 
mašo, ki so jo tokrat oblikovali naši najmlajši. 29. 
maja smo bili prvič v zgodovini društva gostitelji 
in organizatorji tekmovanja starejših gasilcev za 
Pokal Gasilske zveze Slovenije, na katerem je 
zmago slavila ekipa naših starejših gasilcev. Od 
ocenjevalca in Gasilske zveze Slovenije smo za 
izvedbo tekmovanja dobili tudi eno boljših ocen 
in pohval, kar je za nas velika čast.

Junija nas je doletela prva naravna katastrofa 
v obliki močne toče. Aktivirali smo vse 
razpoložljive moči in prizadetim krajanom 
pomagali sanirati škodo. Toča je prizadela tudi 
Gasilski center, saj je bilo razbitih nekaj oken in 
kupol ter poškodovana streha nad garažami. 

Prav tako junija smo prejeli priznanje Zlati Ključ 
Grosupljega v organizaciji radia Zeleni val in 
Rotary kluba Grosuplje. Veseli smo bili priznanja, 
predvsem pa pozornosti krajank, krajanov in 
organizatorjev, da naše delo ni zaman in da je 
med ljudmi še kako opaženo. Ob tej priložnosti 
smo v dar prejeli tudi defibrilator, napravo za 
oživljanje, ki nam bo zagotovo v veliko pomoč.

Predvidena gasilska veselica pa se nam zaradi 
slabega vremena žal ni posrečila.
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September nam spet ni prizanesel, saj nas je 
doletela že druga naravna nesreča, tokrat v obliki 
poplav. Poleg tega, da smo intervencijo vodili več 
kot štiri neprekinjene dni in aktivirali vsa društva 
v Gasilski zvezi Grosuplje, smo morali reševati 
še imetje in prostore poplavljenega Gasilskega 
centra. Več kot 80 zahtevnih intervencij v pičlih 
štirih dneh je operativna enota skupaj s pomočjo 
vseh gasilk in gasilcev v Občini uspešno opravila. 

To je bil izjemen intervencijski dogodek, kjer 
sta se pokazali prava požrtvovalnost in pomoč 
gasilcev prizadetim v stiski. 

V tem mescu smo se udeležili tudi letnega izleta 
v neznano. Obiskali smo sosednjo Hrvaško. 
Sprehodili smo se skozi mesto Rovinj, v Poreču 
pa smo obiskali poklicno gasilsko enoto in se z 
ladjico popeljali po delu hrvaške obale.

Pomemben dogodek septembra je bila prav 
gotovo zmaga naših starejših gasilcev v 
skupnem seštevku za Pokal gasilske zveze 
Slovenije v Lovrencu na Dravskem polju. To je bil 
eden največjih uspehov ekipe starejših gasilcev.

Oktober smo obeležili kot mesec požarne 
varnosti. Obiskali so nas številni otroci iz vrtcev 
in šol ter drugi krajani, ki so si želeli ogledati 
našo opremo in se seznaniti z našim delom. 
Mesec pa smo končali z veliko prikazno  vajo 
v zaselku Brvace. Vaja je bila organizirana pod 
vodstvom ekipe starejših gasilcev.

Novembra smo se operativni člani odpravili na 
strokovno ekskurzijo. Obiskali smo centralno 
poklicno enoto gasilcev v Zagrebu, kjer smo 
se seznanili z njihovim delom, za razvedrilo pa 
smo se na poti domov ustavili še v njihovem 
živalskem vrtu. 

Prav ta mesec se je zgodila tudi najhujša 
prometna nesreča na dolenjski avtocesti. Tudi tu 
smo posredovali s svojimi razpoložljivimi močmi 
skupaj s člani sosednjega društva Šmarje-Sap. V 
zahvalo je novi župan Občine Grosuplje dr. Peter 
Verlič obojim podelil zahvalo za posredovanje ob 
hudi prometni nesreči.

Decembra smo kot vsako leto organizirali 
delovno akcijo in se srečali ob koncu leta 
ter v času božično-novoletnih dni sprejeli 
betlehemsko luč miru. Prav tako smo v 
tem mesecu nekateri soelovali tudi pri že 
tradicionalnem raznašanju letnih koledarjev in 
se ob tej prliložnosti srečali z našimi krajankami 
in krajani.

Na predlog predsednika društva pa je bila 6. 
decembra na 31. redni razširjeni seji Upravnega 
odbora za namstnico predsednika imenovana 
članica Upravnega odbora Zala Kadunc.

V svoje vrste smo lani sprejeli kar 10 novih članic 
in članov, naj jih naštejem; Tadeja Anžlovar, 
Klara Kadunc, Tanja Tomat, Eva Kastelic, Nina 
Mesojedec, Simon M. Vovk, Gal Kastelic, Miran 
Selišnik, Nik Zupančič in podporni član Ivan 
Boštjančič. 

Spoštovani,

kot je zaznati iz obširnega poročila, smo bili 
članice in člani našega društva na vseh področjih 
dejavni vse leto. Udeleževali smo se različnih 
delavnic, kvizov, tekmovanj, tu mislim predvsem 
na naše najmlajše, člane A in starejše gasilce. 
Udeleževali smo se tudi raznih slovesnosti, ki 
so jih pripravila druga društva. Veseli me, da je 
naše društvo povezano v celoto, ki je sposobna 
ob vsakem trenutku stopiti skupaj in pomagati. 
Veliko pomembnega, lepega in koristnega smo 
doživeli v letu, ki je za nami. Še veliko več smo 
vam pripravili v poročilu, ki je pred vami. 

Želim, da se nekaj tega bogastva naleze prav 
vsak izmed vas. Gasilstvo je lepo in plemenito, 
zato vas vabim in naprošam, da ostanete naši 
prijatelji in s svojim znanjem, izkušnjami in dobro 
voljo po svojih močeh prispevate k bogastvu te 
celote. 

Grosuplje, 26. februar 2011

                                     Iztok Vrhovec, predsednik
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Predsednik Iztok Vrhovec nagovoril 
zbrane na slavnostnem   
občnem zboru
100 let organiziranega dela je častitljiva doba, 
s katero se lahko pohvali le redka nevladna 
organizacija na tleh današnje Slovenije. 
Praznovanje, ki smo mu bili priča lani, je za 
nami. Skrbne priprave, prečudoviti dogodki, 
veliko druženja, prijateljstva, lepi spomini... V 
vsem tem smo članice in člani našega društva 
videli izziv. Praznovali smo svoj obstoj. In če 
se bomo minulega leta spominjali po vsem 
naštetem, sem vesel, da moremo danes skupaj 
praznovati 30. obletnico preselitve v ta Gasilski 
center.

Drage članice in člani, spoštovani in cenjeni 
najvišji predstavnik gasilstva na slovenskem, 
častni gost, predsednik Gasilske zveze Slovenije 
Anton Koren,    župan občine Grosuplje Janez 
Lesjak, predsednik Gasilske zveze Grosuplje 
Andrej Bahovec in njen poveljnik Janez Pezdirc, 
predsednik Krajevne skupnosti Grosuplje 

Anton Žitnik, poveljnik Civilne zaščite Občine 
Grosuplje Niko Mihičinac, gospod župnik 
in dekan Janez Šket, dragi predsedniki in 
poveljniki sosednjih gasilskih zvez Ivančna 
Gorica in Dobrepolje, nekdanji predsedniki 
in poveljniki našega društva, častni člani, 
zastopniki Prostovoljnega gasilskega društva 
Otočec, predstavniki medijev, nastopajoči in vsi 
drugi prijatelji gasilstva!

Slovesno obeležili spomin na 30. obletnico preselitve 
društva, v soboto 27. februarja 2010
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Tam, kjer je prijetno in domače, se ljudje radi 
zbiramo. In tudi danes je tako. Naj moj poseben 
pozdrav seže v že skoraj davna sedemdeseta 
leta prejšnjega stoletja – predsedniku 
Gradbenega odbora za gradnjo tega Gasilskega 
centra Antonu Krašovcu in vsem članom tega 
odbora; 

Lojzetu Ljubiču, Božu Knezu, Avgustu Grilu, 
Božidarju Gabrijelu, Petru Košmrlju, Janezu 
Koščaku in Andreju Širclju starejšemu. V naši 
sredi bi moral danes nameniti poseben pozdrav 
tudi tistim članom Gradbenega odbora, ki jim 
današnje praznovanje žal ni bilo dano; Janezu 
Lesjaku starejšemu, Ivanu Ahlinu, Alojzu 
Škrjancu, Francu Grudnu, Francu Javorniku in 
Milanu Ljubiču, vsi ti so del svojega življenja, 
zamisli in požrtvovalnosti vgradili med te zidove.  

Predsednik Iztok Vrhovec in predsednik gradben-
ega odbora za izgradnjo novega gasilskega cen-
tra Anton Krašovec pri odkritju spominske slike

Naši predhodniki so takrat preživljali 
optimističen čas. Bolj ali manj navdušeno so 
zrli v prihodnost, ko so v mislih že imeli gradnjo 
novega Gasilskega centra in obveznosti, ki 
sodijo zraven. Pogovori, navdušenje in jasen 
cilj so kmalu postali resničnost. 

Leta 1974 je bil na Občnem zboru sprejet 
sklep, da se začnejo priprave za gradnjo 
novega Gasilskega centra v Grosupljem. In to 
je bilo zavezujoče za ustanovitev Gradbenega 
odbora. Trdo delo, medsebojno sodelovanje in 
prava beseda so bile vrline takratnih gasilk in 
gasilcev. 

Sprva je bilo več možnih lokacij za nov Gasilski 
center. Ena izmed njih v zazidalnem načrtu ob 
Grosupeljščici v kompleksu, kjer je bil stari 
gasilski dom, govorilo se je o lokaciji pri podjetju 
Black & Decker, pa o zemljišču pod grosupeljsko 
vojašnico, nekateri pa so zagovarjali lokacijo v 
industrijski coni za podjetjem Motvoz in Platno. 

Član društva Simon Sever je popestril kulturni 
program

Takoj po ustanovitvi Samoupravne interesne 
skupnosti za varstvo pred požari so bili pogovori 
za gradnjo novega Gasilskega centra vse bolj jasni. 
Leta 1978 je bila s pomočjo arhitekta Hauptmana 
izbrana lokacija na levi strani Ceste na Krko za 
takratno Pekarijo. 

»Pri gradnji centra v Grosupljem ne gre za neke 
lokalistične težnje, klic po centru v Grosupljem je živ 
in družbeno upravičen«, je dejal takratni predsednik 
Občinske gasilske zveze Grosuplje Lojze Ljubič na 
enem izmed sestankov. »Črnogledosti ni mesta, 
za gradnjo se je treba odločiti takoj in z vso voljo 
ter resnostjo«, pa je dejal predsednik gradbenega 
odbora Anton Krašovec. In naj povzamem še 
besede takratnega predsednika skupščine 
Občine Grosuplje Janeza Lesjaka starejšega; »V 
celoti se pridružujem vsem mnenjem. Lokacija 
sedanjega doma je res preživeta, pa tudi sam dom 
v razvijajočem se centru ni reprezentativen. Z 
akcijo je treba pričeti takoj. V gasilskem društvu ne 
bi smeli biti bojazljivi, potreben je tak odbor, ki bo 
smelo prijel za delo.« In tako so se začela dela. 
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Spodbudne besede častnega gosta predsednika 
Gasilske zveze Slovenije Antona Korena in župana 
občine Grosuplje Janeza Lesjaka

Gasilski center so gradili na območju nekdanje 
občine Grosuplje, da bi poleg gasilskega 
društva v njem dobile prostore še Občinska 
Gasilska zveza, požarna skupnost in civilna 
zaščita. Od tod tudi ime Gasilski center in 
ne Gasilski dom. Tudi izbira videza novega 
Gasilskega centra je bila zanimiva, saj so šli 
člani Gradbenega odbora, da bi dobili čim več 
idej, kar nekajkrat na ogled novih gasilskih 
domov po Sloveniji. Vseeno pa so hoteli imeti 
nekaj posebnega, nekaj svojega. Prevladale 
so lastne ideje, ki so se porodile v strokovnih 
debatah in na raznih posvétih. Investitor gradnje 
je bila Samoupravna interesna skupnost za 
varstvo pred požari, celotna investicija pa je bila 
ocenjena na 15.000.000 din. 

Člana društva Lucija Garbas in Sandi Sever s svo-
jima recitaloma

Gasilski center so začeli graditi 15. marca 1979, 
temeljni kamen so položili 15. junija in že 6. 
decembra istega leta je bil Gasilski center pod 
streho. Treba je bilo poskrbeti še za notranja dela, 
pri čemer so se večinoma angažirali članice in 

člani sami. Po koncu gradbenih del in namestitve 
opreme je ocenjena vrednost skokovito narasla. Na 
dve celi osem (2,8) milijarde starih jugoslovanskih 
dinarjev oziroma na 28 milijonov novih dinarjev. 

Kulturni vložek moškega pevskega zbora Grosu-
plje pod vodstvom Primoža Cedilnika

Kljub velikemu zalogaju in trdemu delu je bil Gasilski 
center slovesno odprt že 25. oktobra leta 1980. 
Istega leta so člani društva po sklepu upravnega 
odbora Krajevni skupnosti Grosuplje predlagali, da 
se ulica mimo Gasilskega centra imenuje Gasilska 
cesta. Gotovo je bil to upravičen predlog, ki so ga tudi 
uresničili. Opravljeno je bilo skoraj vse, le še okolico 
je bilo treba urediti, za kar so poskrbeli člani društva. 
Prostovoljnih ur niso beležili, ker bi jim zmanjkalo 
papirja, uspešni so bili v nabiralnih akcijah in izid tega 
je bila temeljita dokončna ureditev zunanjosti centra, 
nabavili pa so tudi veliko gasilke opreme, če bi bilo 
treba posredovati.

Pozdravni nagovor Antona Krašovca, predsednika 
gradbenega odbora v času gradnje gasilskega centra 
in nagovor predsednika Gasilske zveze Grosuplje  
Andreja Bahovca
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Nov Gasilski center, novi prostori, oprema 
– vsega tega so se lahko nadejali že na 69. 
rednem občnem zboru društva, 5. februarja 
1981, občni zbor je takrat potekal prvič v novih 
prostorih, prav tukaj, kjer danes praznujemo 
to pomembno obletnico. »Današnji občni zbor 
društva bo v zgodovino družbenega dela zapisan 
z zlatimi črkami, saj smo se prvič zbrali v novem 
Gasilskem centru, katerega soustvarjalci smo bili 
ob pomoči celotne družbene skupnosti, tudi mi 
člani našega društva«, je grosupeljske članice in 
člane nagovoril takratni predsednik Ivan Ahlin. 
Istega leta 29. oktobra je bilo izdano tudi uporabno 
dovoljenje za nov Gasilski center. 

Nekdanji predsednik društva Božo Knez se je v 
imenu vseh članic in članov zahvalil predsedni-
ku Iztoku Vrhovcu za požrtvovalnost in odlično 
organizacijo 100-letnice društva leta 2009

Prepričan sem, da je bilo veselje ob zaključku 
tako velikega uspešnega projekta nepopisno. In 
prav je tako, svoje sanje ste udejanili. Nekateri 
se še živo spominjate tega dogodka in danes 
upravičeno praznujete dvojni praznik. 

Predsednik Iztok Vrhovec se zahvaljuje najožjim 
sodelavkam Zali Kadunc, Andreji Kušlan in Petri 
Lipič
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Spoštovani prijatelji!

Lepo je praznovati v družbi tistih, ki so nam vse 
to omogočili. Upravičeno smo ponosni na vse vas, 
ki ste se skozi leta gradnje trudili za to, da danes  
najlepši Gasilski center na Slovenskem stoji prav 
tu pri nas, v Grosupljem. 

Ne bo nas samo pisana beseda spominjala na 
dogodke v času gradnje. Želeli smo in uspelo nam 
je, da to naše praznovanje obeleži tudi spominska 
slika, ki bo odslej krasila naše prostore. Poglejte 
jo in videli boste svoj prispevek v tej organizaciji za 
to skupnost. 

In kaj lahko rečem danes? Vesel in ponosen sem na 
sleherno članico in člana. Sodelovanje med vsemi 
– od najstarejših do najmlajših – je ključ do uspeha. 
Našli smo ta ključ in zato prostovoljnih ur in časa 
ni bilo nikoli škoda. Ves čas nas je dvigoval in 
povezoval v zavidanja vredno celoto. Pomoč in roka, 
ki ju ponujamo tistim, ki nas potrebujejo, ne bosta 
nikoli odklonjeni. Na svoj način s svojimi znanji in 
sposobnostmi želimo nadaljevati.

Plemenitost je naše bogastvo, to imamo. Združimo 
vse to in tudi v prihodnje ohranimo, kar je dobrega, 
vse ostalo pa naj bo le pomoč k spoznavanju tega, 
za kar smo poklicani.

Dnevni red:

1. Izvolitev delovnega predsedstva

2. Poročila za leto 2009 in program dela  
 ter finančni načrt za leto 2010

3. Nadaljevanje slavnostne seje s  
 kulturnim programom

4. Podelitev priznanj in zahval

5. Informacije, pobude in vprašanja

Na podlagi 2. odstavka 20. člena Statuta PGD Grosuplje je občni zbor sklepčen, 
če je prisotnih več kot polovica članov. Če občni zbor ni sklepčen, se zasedanje 
odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je občni zbor sklepčen, če se ugotovi, 
da so bili vabljeni vsi člani in je prisotnih najmanj ena petina članov.

Kulturni program oblikujejo:

   Najmlajši članice in člani društva

   Moški pevski zbor Grosuplje 
 pod vodstvom Primoža Cedilnika

   Voditeljica Tadeja Anžlovar

   Pogostitev in družabni večer

Udeležba na slavnostni seji občnega zbora 
je zaželena v svečanih gasilskih oblekah.

predsednik
Iztok Vrhovec 

Prostovoljno gasilsko društvo Grosuplje

Vas vabi
na slavnostni občni zbor

ob 30. obletnici preselitve društva

v soboto, 27. februarja 2010, ob 18. uri
v veliko dvorano Gasilskega centra Grosuplje.

Slavnostni del:
 Pozdravni nagovor in otvoritev: 

 Anton Krašovec, predsednik gradbenega 
 odbora v času gradnje Gasilskega centra
 Odkritje slike Gasilskega centra ob 30. obletnici preselitve
 Slavnostni nagovor: 

 predsednik Prostovoljnega gasilskega društva Grosuplje 
 Iztok Vrhovec

 pozdravni nagovor: 
častni gost predsednik Gasilske zveze Slovenije Anton Koren

 nagovor župana Občine Grosuplje Janeza Lesjaka
 nagovor predsednika Gasilske zveze Grosuplje 

 Andreja Bahovca
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Prvi Zbor mladih,    
sobota 13. februar 2010
Predsednik Iztok Vrhovec  je ob tej 
priložnosti nagovoril mlade prijatelje

Dragi mladi prijatelji!

Danes je velik dan. Lahko rečem, da Prostovoljno 
gasilsko društvo Grosuplje praznuje. Prvi Zbor 
mladih v tako velikem številu, s tako različnimi 
interpretacijami in suverenimi nastopi,… 

To je naše društvo z vami pridobilo. Spoznavati ste 
začeli življenje gasilca. Vaš prosti čas in navdušenje 
sta postala tudi del nas. Vaši navdušenost in 
radovednost bi lahko primerjal z zgodbico o mladem 
gasilcu Niku, ki je nekoč stopil med gasilce in jih 
prosil: «Ko bom velik bom gasilec, zato bi z vami 
preživel en dan, da vidim kako to gre.« 

In res, gasilci so bili navdušeni in ga povabili, naj dan 
preživi z njimi. Ko je Nik zjutraj prišel, so se gasilci 
najprej odločili, da bodo pojedli malico preden se kaj 
začne dogajati. Niku se je to zdelo zelo dobro najprej 
malica, nato delo. Komaj so se usedli za mizo, je že 
zazvonil gasilski zvonec. Gasilci so morali hitro na 
pot, saj je pri kmetu v mali vasici gorel skedenj, na 
strehi skednja pa je bila med ognjem ujeta njegova 
najljubša mačka. Ko so gasilci prišli, so imeli toliko 
časa, da so rešili mačko in nato pogasili še ostanke 
ognja, da se ne bi razširil še na sosednje hiše. Nato 
so se gasilci spet odpravili nazaj v gasilski dom, 
da bi poskušali pojesti nekaj malice do konca. Nik 
je bil po tem dogodku že kar malo utrujen in se je 
zato malice zelo veselil. Vendar je spet začel noro 
zvoniti gasilski zvonec še preden so začeli jesti. 
Zdaj so morali gasilci hitro do avtoceste, saj se je 
zgodila huda prometna nesreča in nekaj ljudi je bilo 
ukleščenih v avtomobile. 

Najmlajši na 1. Zboru mladih

Delovno predsedstvo
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Lan Zavašnik s trobento

In tako se je med gasilci dogajalo ves dan 
in Nik je bil zvečer že pošteno utrujen. 
Odločil se je, da bo še premislil, če bo res 
gasilec, saj je po vsem tem dnevu ugotovil, 
da je to delo res zelo zahtevno in tudi zelo 
naporno. Zvečer pred spanjem pa si je 
rekel: «Ko bom velik bom lahko gasilec, 
zdaj sem še premajhen. Vendar pa imajo 
gasilci res najboljše delo, saj rešujejo 
življenja. Delo gasilca mora biti cenjeno, 
saj bi bilo brez njih veliko ljudi pri požarih, 
prometnih nesrečah in drugih nesrečnih 
dogodkih popolnoma brez moči.« In to, kar 
je ugotovil mali Nik, ste ugotovili tudi vi, 
dragi mladi. V vas se je porodila želja po 
pomoči bližnjemu. 

Mlada leta, ki jih preživljate, bodo pri 
nas leta uvajanja, spoznavanja, igre, 
medsebojnega sodelovanja in povezovanja. 
Tako kot je Nik sladko zaspal, prevzet od 
dneva, ki ga je preživel med gasilci, danes 
sladko spimo tudi vsi mi, ker vemo, da 
imamo vas, ki boste nekoč, ko boste veliki, 
naše delo nadaljevali. 

Hvala vam, dragi starši, da tem najmlajšim 
omogočate preživljanje prostega časa 
tukaj med nami. Ponosni smo na njih. 
In trud, ki ga v te mlade vlagate vi, dragi 
mentorji, bo zagotovo poplačan. Prepričan 
sem, da boste z znanjem in zgledom tem 
našim mladim v življenje prinesli nekaj 
več. Nekaj, česar drugi ne bodo imeli. 

V vabilu smo zapisali: «Sodelovanje z 
najmlajšimi, zagotovljena prihodnost 
gasilstva.« Dragi starši, kot predsednik 
vseh članic in članov Prostovoljnega 
gasilskega društva Grosuplje vam 
obljubljam, da bomo te mlade, ki ste nam 
jih zaupali, čuvali, in jim, kolikor bo v 
naših močeh, pomagali k lepi prihodnosti. 
Vsem vam želim, da se v naši družbi vsak 
trenutek počutite kot doma. 
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Vodja odbora za delo z mladimi   
Zala Kadunc v družbi najmlajših  
članic društva

Mladinski kviz v Šmarju-Sap

Očistimo Slovenijo v enem dnevu, pomagajo 
tudi najmlajši

Prikazna vaja v Brvacah

Poročilo odbora za delo  
z mladimi
Minulo leto je že drugo, odkar skrbimo za druženje in 
izvajamo različne dejavnosti z našimi najmlajšimi člani 
društva. Odbor za delo z mladimi in otroki se je udeležil 
vseh tekmovanj znotraj GZ Grosuplje, razen neuspelega 
poskusa za izvedbo tekmovanja v PGD Št. Jurij zaradi 
neprimernih vremenskih razmer. Mladinci so prvič 
poskusili, kako je tekmovati v dežju. Bila je zanimiva 
izkušnja, na srečo brez prehladov.  

Aprila smo se s štirimi ekipami udeležili orientacije 
v Ponovi vasi, ki je bila odlično organizirana. Vsi otroci 
so prejeli spominska odličja. Mlajše pionirke (Natalia 
Planinšek, Lucija Garbas, Eva Kastelic in Petruša Rombo) 
so dosegle odlično 2. mesto in se uvrstile na Regijsko 
orientacijo v Račni, kjer so osvojile odlično 4. mesto. Prav 
tako sta oktobra na Občinskem tekmovanju v Grosuplju 
sodelovali skupini pionirjev in mladincev (osvojili sta 9. 
in 6. mesto). Na 5. občinskem kvizu v Šmarju - Sap so 
sodelovale kar štiri ekipe. Dosegli smo dve 7. mesti ter 
8. in 9. mesto.

V letu 2010 smo imeli okoli 36 srečanj o različnih 
temah. Februarja smo imeli 1. zbor mladih, na katerega 
smo povabili vodstvo društva in starše. Mladi gasilci 
si zaslužijo pohvalo, ker so s kulturnim programom 
pokrbeli za zanimivo srečanje (igranje na inštrumente in 
deklamacije). 

Na materinski dan smo ustvarjali darilca za naše 
mamice. Zahvaljujem se mentorjem in otrokom – zelo 
lepo so me presenetili za moj rojstni dan, ki sem ga 
takrat praznovala. Aprila se je tudi naša mladina s starši 
udeležila vseslovenske akcije “Očistimo Slovenijo v enem 
dnevu” in poskrbela za lepšo okolico Gasilskega centra. 

Maja smo so udeležili mladinske gasilske maše in parade, 
ki je bila tokrat namenjena pionirjem in mladincem PGD 
Gatina, Grosuplje in Sp. Slivnica. Z nami so nastopali 
tudi otroški pevski zbor Škocjančki in Godba Dobrepolje. 
Poleg priprav na tekmovanja smo imeli v oktobru-
mesecu požarne varnosti spoznavanje gasilske opreme 
in preventivo pred začetnimi požari. Naučili smo se, kako 
ravnati pri začetnih požarih in se preizkusili v gašenju 
nafte. 

Nekaj najmlajših se je udeležilo tudi operativne vaje v 
vasi Brvace, ki so jo organizirali naši starejši gasilci. 
Poskrbeli smo tudi za veliko gibanja, razvedrilnih iger 



Poročilo o delu Prostovoljnega gasilskega društva Grosuplje v letu 2010

12

in praznovanja rojstnih dni. Novembra je GZ 
Slovenije nagradila najmlajše gasilce v zvezi, ki 
so si ogledali lutkovno predstavo Pikec Ježek 
in gasilko Jež. Decembra pa smo praznično 
okrasili hodnike Gasilskega centra in izdelali 
zanimive okraske za na novoletno jelko.

Ob koncu želim pohvaliti vse mlade, ki pridno 
hodijo na vaje in skrbijo za prepoznavnost 
društva. Naj ne bodo žalostni, če kdaj rezultati 
niso najboljši! Mi smo ponosni na vas, da vas 
imamo, saj ste naše največje bogastvo in 
naša prihodnost! Brez dobrega sodelovanja 
mentorjev tudi mladina ne bi obstala, zato 
se jim zahvaljujem za njihov prosti čas, ki 
ga namenijo mladim, ter za zaupanje, da so 
me v minulem letu izbrali za vodjo Odbora za 
delo z mladimi. V prihodnje pa si želim dobrih 
rezultatov, lepo preživet prosti čas in da bi še 
obogatili prijateljske vezi med gasilci.

Naši dosežki, uvrstitve in priznanja
 

24. 04. 2010 - 11. orientacija v Ponovi vasi

MLAJŠI PIONIRJI:  7. mesto 

MLAJŠE PIONIRKE:  2. in 8. mesto

STAREJŠI PIONIRJI:  6. mesto 

12. 06. 2010 - Regijska orientacija v Račni

MLAJŠE PIONIRKE:  4 mesto

02. 10. 2010 - Občinsko tekmovanje GZ 
Grosuplje  

PIONIRJI: 9. mesto  

MLADINCI:  6. mesto 

24. 10. 2010 - 5. Občinski kviz gasilske mladine 
2009 GZ Grosuplje v Šmarju - Sapu

MLAJŠE PIONIRKE: 8. mesto 

MLAJŠI PIONIRJI:  10. mesto 

STAREJŠI PIONIRJI: 7. mesto

MLADINCI: 7. mesto

06. 11. 2010 - Testiranje za pridobitev 
preventivnih značk ”Preprečujmo požare” 
(Grosuplje)

ZLATA ZNAČKA (15 – 18 let) – dosegli so jo 4 
mladinci

SREBRNA ZNAČKA (11 -14 let) – doseglo jo je 
7 pionirjev

BRONASTA ZNAČKA (7-10 let) – doseglo jo je 
12 pionirjev

2. mesto na Orientaciji (Lucija Garbas, Eva Kastelic 
in Natalija Planinšek)

Mladinska ekipa (2.10.2010)
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Božično-novoletna delavnica

Delavnica za materinski dan

Kviz Šmarje-Sap

Najmlajši po občinskem tekmovanju v Grosupljem

Delavnica za materinski dan

Izdelki za mamice

Pionirska ekipa - 2.10.2010

Prikaz gašenja začetnega požara
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Po lutkovni predstavi

Najmlajši z odličji po orientaciji v Ponovi vasi

Mladi na orientaciji v Ponovi vasi



15

Poveljstvo
Poročilo podpoveljnika – BORISA NJENJIĆA
"Predanost gasilstvu izkazujete v najtežjih trenutkih,  
  ko je treba pomagati ljudem v stiski".
                     (dr. Danilo Türk, 100-letnica PGD Grosuplje)

Intervencije
V letu 2010 smo imeli 31 izvozov, ReCO LJ nas je 28 krat 
aktiviral prek pozivnikov in 3 krat po telefonu.

Posredovali smo:
- 5 krat POŽAR STANOVANJSKIH OBJEKTOV
- 2 krat POŽAR V INDUSTRIJSKIH OBRATIH
- 8 krat POŽAR NA VOZILIH 
- 3 krat POŽAR V NARAVI
- 1 krat POŽAR KOMUNALNEGA ZABOJNIKA
- 4 krat PROMETNA NESREČA
- 2 krat NARAVNA NESREČA (toča, poplave)
- 5 krat TEHNIČNA POMOČ
- 1 krat POMOČ NMP

Podpoveljnik Boris Njenjić

V letu 2010 je bilo glede na leto 2009 precej manj 
intervencij,  a so bile te obširnejše oz. zahtevnejše 
(toča, poplave, verižno trčenje). V neurju junija smo 
posredovali 5 h in 15 min. Zaradi septembrskih 
poplav smo posredovali 58 h, v ta čas ni vštet čas 
čiščenja opreme in postavitev le te v prvotno stanje. 
12 h in 50 min smo posredovali v verižnem trčenju na 
AC NM – LJ.

Povprečni čas izvoza, to je čas od prejetega poziva do 
izvoza prvega vozila, je 3,96 minute. Nekajkrat smo 
beležili izvoz pod 2 minuti. Povprečno število gasilcev 
na intervenciji je 16,32, kar je nekoliko manj kot leta 
2009. Na vseh intervencijah je skupno sodelovalo 479 
gasilcev, ki smo opravili 3554,13 ure. V ta čas nista 
všteta čiščenje in priprava opreme po intervenciji. 

Letos imamo dva operativca leta, ki sta posredovala 
na 29. intervencijah, to sta Luka Furlan in Stanko 
Kordiš ml. Ob tej priložnosti bi želel pohvaliti oba 
omenjena operativna člana.   

Zgledno in uspešno smo sodelovali z ostalimi 
društvi v Gasilski zvezi Grosuplje, Gasilsko brigado 
Ljubljana, reševalci NMP in Policijo, k temu bomo 
stremeli tudi v prihodnje.

Delo poveljstva
Poveljstvo je imelo vsak mesec sestanek, na 
katerem smo analizirali intervencije, reševali 
tekočo problematiko, sprejemali načrt za nakup 
opreme, ki smo jo potrebovali, in si izmenjevali 
informacije, pobude ter vprašanja, povezana z 
operativnim delom PGD Grosuplje. Sestavili smo 
ekipo za pomoč pri izvedbi pokalnega tekmovanja za 
starejše gasilce v maju in za občinsko tekmovanje v 
oktobru. Pripravljali smo operativne in prikazne vaje, 
evakuacije in sprejeli oz. obiskali otroke iz vrtcev in 
šol. V septembru smo rekonstruirali poveljstvo, ki 
uspešno opravlja svoje naloge. Skrbeli smo, da se 
naši operativni člani redno udeležujejo mesečnega 
preverjanja radijskih zvez, ki ga organizirajo vsa 
društva v Gasilski zvezi Grosuplje.

Tudi v letu 2010 smo operativni gasilci namenili veliko 
časa in truda za posredovanje, izobraževanje, vaje, 
usposabljanje in vzdrževanje ter čiščenje opreme. 
Vse to z osnovnim namenom, da pomagamo tistim, 
ki pomoč potrebujejo.

Pozdravljam Vas z gasilskim pozdravom NA POMOČ! 
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Poročilo podpoveljnika – STANKA KORDIŠA
V letu 2010 smo operativni člani skrbeli za našo pripravljenost 
z rednimi operativnimi vajami. Vaje so potekale večinoma v 
Gasilskem centru, nekaj vaj pa je bilo na terenu ter v sodelovanju 
z drugimi društvi iz Gasilske zveze Grosuplje. Sodelovali smo 
tudi pri evakuacijah iz osnovnih šol in vrtcev ter izvedli nekaj 
prikaznih vaj za občane in podjetja. Naša vozila smo redno 
pregledovali, čistili ter opravljali kondicijske vožnje. Kratek 
pregled dogodkov:

Operativne vaje in evakuacije

- 02.02.2010 PREDAVANJE ANTONA POSAVCA O IZVAJANJU 
   PRVE POMOČI 
- 05.02.2010 VAJA Z DVIŽNIMI BLAZINAMI
- 25.02.2010 VAJA Z IDA IN POSTAVITEV LESTVE
- 11.03.2010 VAJA Z UPORABO VRVNE TEHNIKE ROLL-GLISS
- 19.03.2010 RAZREZ VOZILA PRIPRAVNIKI
- 08.07.2010 VAJA Z IDA IN NOTRANJI POŽARI
- 15.07.2010 VAJA POŽAR V GC
- 30.08.2010 VAJA POŽAR HIŠE V ŠMARJU SAPU V  
   SODELOVANJU Z PGD ŠMARJE SAP
- 01.09.2010 VAJA PROMETNA NESREČA
- 09.09.2010 VAJA TEHNIČNO REŠEVANJE
- 08.10.2010 EVAKUACIJA OTROK OŠ BRINJE
- 16.10.2010 VAJA GAŠENJE ZAČETNIH POŽAROV
- 20.10.2010 EVAKUACIJA OTROK OŠ LA TOVARNIŠKA IN 
   ADAMIČEVA
- 22.10.2010 VAJA GZG VIHAR V OBRTNI CONI POD 
   SLIVNIŠKIM HRIBOM
- 30.10.2010 VAJA REŠEVANJE Z VIŠINE
- 13.11.2010 SODELOVANJE PRI ŽENSKI VAJI V ŠT. JURIJU

Podpoveljnik Stanko Kordiš

Vaja: dvižne blazine

Vaja: požar v Gasilskem centru

Preiskovanje zadimljenih prostorov
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Predavanje prva pomoč

Vaja: Evakuacija OŠ Brinje 

Vaja: Postavitev lestve in 
samoreševanje z višin

Vaja z izolirnimi dihalnimi aparati

Vaja: Požar hiše, Kračmanova cesta v 
sodelovanju z gasilci PGD Šmarje-Sap
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Prikazne vaje

- 20.05.2010 OBISK OTROK IZ VRTCA

- 01.10.2010 OBISK OTROK VRTCA KEKEC 

- 05.10.2010 OBISK OTROK IZ OŠ BRINJE 1. RAZRED

- 07.10.2010 OBISK OTROK IZ OŠ BRINJE 

- 07.10. 2010 PRIKAZNA VAJA V PODJETJU 

   WEBER  TERRANOVA

- 17.10.2010 RAZREZ VOZILA PGD ŠMARJE SAP 

- 27.10.2010 OBISK OTROK V VRTCU ŽALNA

- 29.10.2010 VAJA PROMETNA NESREČA 

   V ZAGRADCU

- 30.10.2010 PRIKAZNA VAJA V ORGANIZACIJI ST.

   GASILCEV V BRVACAH

Čiščenje in vzdrževanje vozil in opreme

Mesečno in tedensko smo izvajali preventivne preglede, zagrevanje, čiščenje ter opravljali 
kondicijske vožnje z vozili.

Prikazna vaja Brvace ob koncu meseca požarne 
varnosti

Obisk otrok v vrtcu Žalna

Pranje vozila GVM-1

Vaja: Prometna nesreča v Zagradcu pri Grosupljem

Generalno čiščenje vozila GVC 16/25
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Podpoveljnik Jošt Kadunc

Poročilo podpoveljnika – JOŠTA KADUNCA

Izobraževanje operativnih gasilcev

V letu 2010 smo tako kot prejšnja leta nadaljevali 
izobraževanje operativnih gasilcev  in 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 minulem letu smo v operativni enoti zabeležili 
naslednje uspehe:
- 5 članov je opravilo tečaj za uporabnika IDA
- 1 član je opravil tečaj za usposabljanje gasilcev za   
   gašenje notranjih požarov modul A
- 3 člani so opravili obnovitveni tečaj za IDA
- član in članica sta opravila tečaj za vodjo enot (GČ)
- 2 članici sta opravili tečaj za informatika
- 2 člana sta opravila tečaj za reševalca ob nesrečah z
  nevarnimi snovmi
- 9 članov je opravilo usposabljanje za uporabo 
 avtomatskega defibrilatorja
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Intervencije v letu 2010

DATUM INTERVENCIJA ŠT. 
GASILCEV

ČAS INTERVENCIJE
(min)

ŠTEVILO 
DELOVNIH UR

1. 27.01.2010 ob 14:29 Višnjegorski klanec - smer NM gori tovorno vozilo 12 46 9,20

2. 19.03.2010 ob 15:29 Požar na vozilu izvoz  iz AC Hotel Grosuplje 15 36 9,00

3. 30.03.2010 ob 21:14 Stranska pot III/10 požar - gori kuhinja 20 41 13,67

4. 05.04.2010 ob 19:29 Ljubljanska 65 pred Kongom gori vozilo 18 26 7,80

5. 04.05.2010 ob 14:10 Veliki Vrh pri Šmarju 8 gori hiša 10 23 3,83

6. 17.06.2010 ob 16:47 Neurje s točo 29 313 151,28

7. 20.06.2010 ob 11:21 Pomoč pri prekrivanju strehe na Adamičevem centru 8 34 4,53

8. 21.06.2010 ob 20:27 Velika loka 38, gori štala 29 43 20,78

9. 09.07.2010 ob 20:22 Požar v Špaji dolini na smetišču 17 41 11,62

10. 11.07.2010 ob 18:51 Romsko naselje Smrekec močno gori 12 54 10,80

11. 13.08.2010 ob 17:49 Prometna nesreča na Višnjegorskem klancu - smer Ivančna gorica 13 81 17,55

12. 19.08.2010 ob 00:17 Prešernova - požar na osebnem vozilu 17 33 9,35

13. 02.09.2010 ob 12:49 Industrijska cesta 5 - gori vozilo 10 32 5,33

14. 05.09.2010 ob 15:08 Brvace 9 - Izvlek mrtve ovce iz vodnjaka 4 54 3,60

15. 07.09.2010 ob 16:20 Grosuplje - Mlačevo, prometna nesreča 21 56 19,60

16. 11.09.2010 ob 21:25 Jurčičeva I/10, požar na peči za centralno kurjavo 23 15 5,75

17. 18.09.2010 ob 07:04 Ob Grosupeljščici 1,2 voda ogroža hišo - poplave 41 4309 2944,48

18. 23.09.2010 ob 11:10 Šmarje Sap, Aškerčeva 2 požar v mizarstvu 11 111 20,35

19. 15.10.2010 ob 20:09 AC Grosuplje - Ivančna požar na osebnem vozilu 15 54 13,50

20. 18.10.2010 ob 03.27 Vodnikova 7, požar v stanovanjski hiši 10 177 29,50

21. 27.10.2010 ob 19:25 AC Grosuplje - Višnja Gora avto na strehi 14 75 17,50

22. 31.10.2010 ob 00:36 Grosuplje - Mlačevo, odcep za Žalno požar smeti 19 39 12,35

23. 07.11.2010 ob 15:06 Adamičeva 1a, prenos obolele osebe 4 29 1,93

24. 27.11.2010 ob 16:40 AC V.Gora - Grosuplje verižno trčenje 10 709 118,17

25. 28.11.2010 ob 20:54 Hrastje pri Grosupljem, požar barake in osebnega avtomobila 18 96 28,80

26. 04.12.2010 ob 23:28 Jakhlova c. 29, požar v kuhinji 18 47 14,10

27. 09.12.2010 ob 08:14 Adamičeva 3a, črpanje vode 9 48 7,20

28. 13.12.2010 ob 11:31 Kosovelova 2, Belimed nekaj gori 9 36 5,40

29. 14.12.2010 ob 18:08 Kajuhov dvor 2, požar smetnjaka 18 43 12,90

30. 22.12.2010 ob 15:30 Požar na kamionih pri Pekarni Grosuplje 10 60 10,00

31. 25.12.2010 ob 12:03 AC Grosuplje - Višnja Gora gori kombi 15 57 14,25

Skupno opravljenih ur na intervencijah 3554,13
Skupno udeleženih gasilcev na intervencijah 479

Pripravil: Jošt Kadunc
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Udeležba operativnih članov  na vseh intervencijah v letu 2010
PRIIMEK IN IME SKUPAJ UDELEŽBA V %

1. FURLAN LUKA 29 96,7
2. KORDIŠ STANKO ml. 29 96,7
3. NJENJIČ BORIS 27 90,0
4. KADUNC JOŠT 24 80,0
5. ZORC PETER 23 76,7
6. FIŠTER DEJAN 21 70,0
7. KATERN MARKO 21 70,0
9. PAJK KLEMEN 21 70,0

10. MARINČIČ MILAN 18 60,0
11. DREMELJ NEJC 16 53,3
12. JAKLIČ MARTIN 16 53,3
13. ŠIRCELJ MATIC 16 53,3
14. HOJNIK JANEZ 15 50,0
15. LJUBANOVIČ MARIO 15 50,0
16. BOBEK NEJC 13 43,3
17. ŠIRCELJ ANDREJ ml. 13 43,3
18. GAVEZ FILIP 12 40,0
19. FERKULJ LUKA 11 36,7
20. PAPEŽ DEJAN 11 36,7
21. PAPEŽ GREGOR 11 36,7
22. KADUNC JOŽE (Kušar) 9 30,0
23. KNEZ BOŽO 8 26,7
25. PERME ZDRAVKO 8 26,7
26. SEVER SIMON 8 26,7
27. BRODNIK JANEZ ml. 7 23,3
28. URBANČIČ MARJAN 7 23,3
30. CVETKOVIČ BOŠTJAN 6 20,0
31. BRODNIK JANEZ 5 16,7
32. JAKLIČ FRANC 5 16,7
33. KADUNC DAMJAN 5 16,7
34. KADUNC JOŽE (Ribič) 5 16,7
35. SKUBIC ANŽE 5 16,7
36. JAKLIČ PRIMOŽ 4 13,3
37. KAVŠEK JANEZ 4 13,3
38. KORDIŠ STANE 4 13,3
39. VRHOVEC IZTOK 4 13,3
40. BRODNIK MATIJA 3 10,0
41. KRANJEC ANŽE 3 10,0
42. DREMELJ FRANC 2 6,7
43. KNEP JOŽE 2 6,7
44. LIPIČ PETRA 2 6,7
45. PIRC MATJAŽ 2 6,7
46. SEVER IGOR 2 6,7
47. ŠTANGAR JANEZ 2 6,7
48. BOBEK SERGEJ 1 3,3
49. MODIC MILAN 1 3,3
50. SELIŠNIK MIRAN 1 3,3
51. SEVER MATEJ 1 3,3
52. TURŠIČ VITAN 1 3,3
53. VRHOVEC JANEZ 1 3,3
54. BURGER AVGUST 0 0,0
55. HOJNIK JANI 0 0,0
56. LIPIČ JANEZ 0 0,0
57. ŠEME MATJAŽ 0 0,0

Povprečna udeležba 15,48 gasilcev, skupaj gasilcev 480

Legenda:

• nosilci pozivnika in prejemniki SMS-a
• prejemniki SMS-a
• ostali udeleženci

Testiranje GVC 16/25 v globokem snegu, 5.12.2010

Vozni park

Poskus zagona stare črpalke 24.2.2010
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Vozni park
Poročilo glavnega strojnika MARTINA JAKLIČA
V minulem letu smo na področju voznega parka opravili 
nekaj sprememb pri kadrih, ki upravljajo vozila in 
naprave. Zaradi teh sprememb sem na pobudo poveljstva 
prevzel funkcijo glavnega strojnika. Glede na novosti, 
ki smo jih doslej uvedli v voznem parku in drugje na 
gasilski opremi, se zavedam, da funkcija ni statusni 
simbol, temveč dolžnost poskrbeti za odlično kondicijo 
ter zanesljivo delovanje vseh naprav in opreme predvsem 
takrat, ko naše občane doleti nesreča in jim priskočimo 
na pomoč.

Glavni strojnik in vodja voznega 
parka Martin Jaklič

Kot je znano, imamo opremo in vozila, ki 
zahtevajo odlično izurjenost uporabnikov, da s 
tem omogočimo odzivnost v vsakem trenutku. 
Kondicijo in delovanje teh naprav vzdržujemo 
kolektivno z vsemi operativci, še posebej pa bi 
izpostavil voznike tovornih vozil, ki skoraj vsak 
prost trenutek  namenijo boljšemu poznavanju 
voznih lastnosti le-teh. V minulih mesecih 
delovanja na tem področju mi je v sodelovanju 
s poveljstvom uspelo pridobiti zanimanje za 
novejšo tehniko tudi pri voznikih, ki so vlogo 
prvih posredovalcev opravljali pred nami. Tako 
korak za korakom spoznavamo novosti ter 
odpravljamo strah. Veseli me njihov posluh 
za moje povabilo in upam, da se bo namen po 
nekaj mesecih obrestoval pri naših voznikih 
in nenazadnje pri hitri in zanesljivi odzivnosti 
napadalnih skupin s tovornimi vozili.

V letu, ki je za nami, smo se s poudarkom na 
voznem parku ukvarjali z napakami pri vozilu 
GVC 16/25. V začetku leta smo se dogovorili 
za zamenjavo elektro generatorja in jo tudi 
uresničili, nerešeno pa je vprašanje glede 
nekontroliranega mešanja penila z vodo kljub 
pravilnemu čiščenju črpalke. Pri ponovnem 
obisku je pooblaščeni serviser iz podjetja 
Rosenbauer ugotovil, da s črpalko ni nič narobe, 
in v celoti zavrnil naše domneve o napaki. Na 
podlagi prejetega dopisa (Rosenbauer) in 
zagotovila, da črpalka deluje brezhibno, smo se 
ob naših opozarjanjih na napake s tem strinjali 
in sprejeli njihove ugotovitve. 

Ugotovili smo, da se ob vsakokratnem izpustu 
vode iz črpalke penilo ne meša več z vodo, ter 
sklenili uresničiti to opravilo v prihodnosti.

Da bi ljudem v nujnih primerih ali ob nenadnih 
zdravstvenih spremembah bolj kakovostno 
pomagali, smo vozilo GVC 16/25 opremili tudi z 
novim avtomatskim defibrilatorjem, ki nam ga 
je podarilo društvo Rotary Club Grosuplje. 

Kljub vsem naporom pri vzdrževanju in 
pregledu vozil ter ostalih naprav pa nam je 
ostalo še nekaj že določenih načrtov za letos. 
V letošnji zimi se bomo pripravili na izdelavo 
nosilne konstrukcije za opremo v prikolici, 
ki jo uporabljamo ob nesrečah z nevarnimi 
snovmi. Izbrana je ekipa, ki bo projekt vodila, 
in optimistično upam, da bom lahko v poročilo 
za leto 2011 že zapisal novo pridobitev v našem 
prostovoljnem gasilskem društvu.

Prvi pogoj za uspešna posredovanja je zanesljiva 
in varna odzivnost. Čutim se odgovoren za 
te trenutke in z vsemi močmi se bom tudi v 
prihodnje trudil vzdrževati kondicijo opreme, 
ki sem jo tudi prevzel v brezhibnem stanju in 
odlično ohranjeno. A zavedam se, da sam pri 
tem nisem dovolj, zato se kot doslej veselim 
pomoči vseh članov našega društva.

V nadaljevanju sem pripravil statistiko naših 
vozil glede na uporabo v letu 2010.
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Tabela uporabe vozil v letu 2010

Vozilo prevoženi 
kilometri

število izvozov delovne ure 
črpalka

delovne ure 
agregat

PV-1 5848 110

GVM-1 8038 104

GVC-16/25 977 99 21 h 35 min 28 h14 min

AC 16/50 902 56 9 h 41 min  

Pomočnik poveljnika    
za radijske zveze Nejc Bobek 

Pomočnik poveljnika za izolirne 
dihalne aparate Matic Šircelj

Poročilo pomočnika poveljnika     
za radijske zveze – NEJCA BOBKA
V letu 2010 smo bili na področju radijskih zvez zelo dejavni.

Vsak mesec smo preverjali slišnost radijskih postaj. 
Sodelovali smo na vseh dvanajstih preverjanjih. 
Preverjanja se je udeležilo skupaj 65 članov in članic, to je 
povprečno 4,67 člana na preverjanje. To je veliko bolje kot 
v enakem obdobju lani, ko se je preverjanja udeležilo 2,92 
člana na preverjanje.

V minulem letu je v prostorih Gasilskega centra Grosuplje 
potekal praktični del nadaljevalnega tečaja za čin gasilec 
in vodja skupine, pri katerem smo tečajnikom prikazali 
različne modele radijskih postaj, njihovo delovanje in 
uporabo.

Pridobili smo dve novi digitalni ročni radijski postaji. 
Zamenjali ju bomo z dotrajanima, ti dve pa bosta ostali za 
rezervo in razporejeni po vozilih.

Poročilo pomočnika poveljnika     
za izolirne dihalne aparate – MATICA ŠIRCLJA
Leta 2010 smo zabeležili skupaj 31 intervencij, na skoraj 
polovici od njih smo poleg ostale opreme uporabljali tudi 
izolirne dihalne aparate. To kaže, da je vse več požarov, pri 
katerih obstaja nevarnost poškodbe dihal.  Že kar nekaj 
časa uporabljamo dihalne aparate pri manjših požarih na 
vozilih in zabojnikih, saj ne vemo, katere snovi so pri gorenju 
prisotne in kateri škodljivi plini se ob tem sproščajo. 

V minulem letu je bilo za intervencije in operativne vaje v 
našem društvu napolnjenih približno 130 tlačnih posod. 
Za sosednja društva GZ Grosuplje, GZ Dobrepolje in GZ 
Ivančna Gorica smo napolnili 80 tlačnih posod. Opravili smo 
tudi letni servis aparata za polnjenje, manjša popravila na 
maskah ter organizirali nekaj operativnih vaj z IDA.
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Pomočnik poveljnika    
za prvo pomoč Klemen Pajk

Orodjar Dejan Papež

Orodje in oprema za posredovanje ob 
prometnih nesrečah

Vaja: razrez vozila pripravniki, 19.3.2010

Poročilo pomočnika poveljnika     
za prvo pomoč – KLEMNA PAJKA
V letu 2010 sem na pobudo poveljstva prevzel funkcijo 
pomočnika poveljnika za prvo pomoč. Zaradi nevarnosti 
poškodb na intervencijah in ostalem aktivnem delu 
operativnih članov se mi ta dolžnost zdi še posebej 
odgovorna, ker je zdravje človeka na prvem mestu. 
Na začetku sem se seznanil z opremo (za oskrbovanje 
opeklin, sanitetni material, imobilizacijska sredstva), 
ki je v našem društvu samo osnovna, ne pa kompletna. 
Najnovejša pridobitev na področju prve pomoči je 
avtomatski defibrilator, ki ga uporabljamo pri nenadnem 
srčnem zastoju. Nekaj gasilcev je opravilo tečaj uporabe 
avtomatskega defibrilatorja.

Ker je operativnih aktivnosti iz leta v leto več, se bomo 
morali gasilci truditi še za več znanja in boljšo opremo, da 
bomo lahko še naprej uspešno posredovali.

Poročilo orodjarja - DEJANA PAPEŽA
V letu 2010 sem prevzel funkcijo orodjarja. Prejšnje 
orodjarje in druge gasilce sem prosil za pomoč, da smo 
preizkusili gasilske cevi in neuporabne odstranili oz. 
popravili. Na nekaj cevi sem ponovno navezal spojke. Na 
orodje sem namestil nova lesena držala. Pri inventuri 
smo odstranili - odpisali  uničeno orodje. Upam, da bom v 
prihodnje kar se da uspešno opravljal svoje delo.
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Odbor za delo z članicami
Tudi leto 2010 je bilo za članice PGD Grosuplje zelo dejavno. 
Sodelovale smo na večih področjih, najpomembnejši dogodki 
minulega leta pa so bili:

• 25. marca 2010 letno srečanje ob materinskem dnevu. 
Ta večer nam je polepšala in nas nasmejala mladinska 
igralska skupina iz Škocjana, ki nam je uprizorila 5. 
dejanje veseloigre Ta veseli dan ali Matiček se ženi.

• 2. aprila 2010 sta se dve članici udeležili preverjanja 
radijskih zvez v Škocjanu. Bili sta pohvaljeni za dobro 
izvedeno preverjanje in sodelovanje z drugimi društvi.

• 2. oktobra 2010 smo članice A  na Občinskem 
tekmovanju v Grosupljem dosegle 2. mesto in se tako 
udeležile regijskega tekmovanja, ki je potekalo v Ribnici. 
Tam pa smo zasedle 3. mesto. Ker je v naši ekipi vedno 
več mamic, sem vesela, da smo se vseeno srečevale 
skoraj vsak torek, pa čeprav ne v popolni zasedbi. Smo se 
pa zato zbrale na Občinskem tekmovanju in pokazale, da 
smo še vedno super ekipa. Članice A pa skrbimo za dobro 
kondicijo tudi pozimi, obiskale smo bowling center.

• 13. november 2010:  Ta dan je potekala vaja članic 
Gasilske zveze Grosuplje. Članice so se odzvale na poziv: 
»Gori gozd v Gornjem Rogatcu.« Vajo članic je pripravilo 
PGD Št. Jurij, vodja intervencije pa je bila njihova članica 

Vodja odbora za delo s članicami
Petra Lipič

Srečanje članic ob materinskem dnevu 
z igralsko skupino iz Škocjana
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Nina Kralj. Vaja je imela štabno mesto in je bila 
razdeljena na 2 sektorja. Vodja 1. sektorja je bila 
Majda Kastelic, vodja 2. sektorja pa Zala Kadunc.  
Enote so razvile gasilsko verigo od več kot 500 
metrov oddaljenega bajerja, čez več kot 60 metrov 
visok hrib, čez vas do namišljenega požara. Vaje 
se je udeležilo 53 gasilk iz osmih društev v zvezi, 
iz našega društva se je vaje udeležilo 8 članic. Ob 
tej priložnosti bi rada pohvalila vse naše starejše 
gasilke, da so se opogumile in se udeležile vaje. 
Vodja naše enote je bila Helena Zorc.

• 20.novembra 2010 so gasilke iz Žalne pripravile 
vsakoletno srečanje gasilk Gasilske zveze 
Grosuplje. Srečanja se je udeležilo nekaj več 
kot 100 gasilk iz vseh društev. Ta večer so nam 
s kulturnim programom polepšali: mladinska 
veroučna vokalno-instrumentalna skupina 
Juvenis, otroška plesna skupina iz podružnične 
osnovne šole Žalna in vokalno instrumentalna 
skupina Lavanda.

• Ob koncu leta smo se poslovili od Marije 
Marinčič, ki je bila dolga leta članica našega 
društva. Bila je zaslužna za to, da danes obstaja 

Komisija za delo s članicami v Gasilski zvezi 
Grosuplje in da smo gasilke veliko bolj dejavne 
na skoraj vseh področjih tudi v zvezi in regiji. 
Hvala ji za trud, ki ga je vložila v gasilstvo.

Tudi letos sva dve članici našega društva 
predstavljali delo članic Gasilske zveze Grosuplje 
po občnih zborih drugih društev v zvezi, in sicer v 
Št. Juriju in Šmarju Sapu. Dve članici sva to leto 
opravili tudi specialnost informatik. Udeležile 
smo se Florijanove maše, sodelovale pa smo 
tudi v akciji Očistimo Slovenijo v enem dnevu. 
Nekaj članic iz našega društva se je udeležilo 
tudi pohoda na Blečji vrh iz Višnje gore in si tako 
ogledalo slapove Višnjice.

Za konec pa naj dodam samo še to: UPAM, da 
ekipa članic A ostane, ŽELIM, da postane aktivna 
še veteranska ekipa članic PGD Grosuplje. Ob tej 
priložnosti se zahvaljujem tudi mentorju Božu 
Knezu, ker vsa ta leta vztraja z nami.

Ob tej priložnosti lepo vabim še ostale članice 
društva, da se nam pridružijo in se udeležijo 
dejavnosti, ki jih izvaja Komisija za delo s 
članicami.

Obisk bowling centra - ekipa članic A

Očistimo Slovenijo v enem dnevu
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Enota članic na ženski vaji v 
Rogatcu

Pohod članic Gasilske Zveze Grosuplje- 
slapovi Višnjice

Nekatere naše članice z bodočimi gasilci

Vida in Justi na vaji v RogatcuEkipa članic A - 2.10.2010 Občinsko tekmovanje (2. mesto)

Ešalon članic na Florijanovi maši
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Člani A
Marko Katern

Člani A smo se v letu 2010 
udejstvovali na različnih 
področjih. Udeleževali smo se 
intervencij in vaj ter sodelovali 
na tečajih in usposabljanjih. 

Veliko časa smo posvetili tudi 
vajam in tekmovanjem. Dobili 
smo se na približno 20-ih 
vajah, ki so trajale po eno uro. 
V lanskem letu smo se  prvič 
udeležili Pokalnega tekmovanja, 
ki ga organizira GZS. 

Tekmovanje je bilo izvedeno v organizaciji šestih 
društev, in sicer PGD Kamence, PGD Hajdoše, 
PGD Štrekljevec, PGD Podlipa-Smrečje, PGD 
Medno in PGD Škofja vas. V skupni seštevek se je 
štelo 5 najboljših uvrstitev vsake ekipe. Z 4.268,81 
točke smo se uvrstili na 19. mesto. V pokalnem 
tekmovanju je nastopalo 26 ekip. 

Tekmovali smo tudi na Občinskem tekmovanju v 
Grosuplju in izmed 19-ih ekip dosegli 8. mesto. 
Udeležili smo se Napada na rdečega petelina, 
ki so ga po dolgih letih spet organizirali člani 
PGD Veliko Mlačevo. Udeležili pa smo se tudi 
tekmovanja za prehodni pokal KS Krka, kjer smo 
osvojili odlično 2. mesto. Zahvaljujemo se Janku 
Hojniku za mentorstvo in strokovno podporo.

Člani A takoj po štartu 
vaje z motorno brizgalno

Člani A pred začetkom vaje 
raznoternosti
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Delo in uspehi starejših gasilcev
Področje tekmovanj v letu 2010
PGD Grosuplje je že dlje časa želelo organizirati pokalno 
tekmovanje za veterane. Tako se je lani prijavilo na razpis 
Gasilske zveze Slovenije za pokalna tekmovanja. 

Komisija za pokalna tekmovanja je pregledala našo vlogo 
in teren za tekmovanje. Med desetimi vlogami drugih 
društev smo dobili možnost postati organizator pokalnega 
tekmovanja za veterane na drugi tekmi 29.05.2010.

Izkazalo se je, da je treba takoj začeti trdo delati na 
travnatih površinah, izravnati teren, posejati in pognojiti 
travo. To delo so opravili veterani. Organizacijo za potek 
tekmovanja pa so prevzeli mlajši operativni članice in 
člani društva. Prišel je čas pokalnih tekmovanj.  Prvo 
tekmovanje je bilo 22.05.2010 v  Oplotnici, ekipa se je 
uvrstila na 3. mesto. Drugo tekmovanje je bilo doma v 
Grosuplju 29.05.2010, ekipa se je uvrstila na 1. mesto.  
Prišel je čas državnega tekmovanja 19.06.2010, tukaj žal 
nismo uspeli, dosegli smo šele 14. mesto. 

Naslednje pokalno tekmovanje je bilo 26.06.2010 v Vrbju, 
žal nam tudi tam ni šlo, osvojili smo 13. mesto. Peto 
pokalno tekmovanje je bilo 3.07.2010 v PGD Polje, tam 
smo bili spet bolj sproščeni in postali pravi Grosupeljčani, 
dosegli smo 1. mesto. Tekmovanje v Prevaljah je bilo 
21.08.2010, zasedli smo 2. mesto.  

Zadnje 7. pokalno tekmovanje pa je potekalo v Lovrencu 
na Dravskem Polju 29.08.2010.  Za grosupeljske veterane 
je bilo to čudovito tekmovanje, dosegli smo 7. mesto. 
Zbrali smo skupno največ točk med vsem tekmovalnimi 
ekipami – 435,72 točke. Tako smo se uvrstili na 1. mesto 
za pokal  Gasilske zveze  Slovenije.

Gotovo se nobeno društvo ne bi sramovalo takega uspeha, 
ki ga je dosegla grosupeljska ekipa starejših gasilcev.

Moramo pa priznati tudi, da nam ni šlo vedno najbolje.

Tekmovali smo tudi meddruštveno in osvojili naslednje 
izide:

Skupaj smo opravili 65 vaj doma

Tekmovali smo na  25 tekmovanjih po Sloveniji

Dosegli:    10 x  1. mesto

                   4 x   2. mesto

Vodja za delo s starejšimi gasilci
Marjan Urbančič

Odličja, ki so bila podeljena zma-
govalnim ekipam na prvem Pokalnem 
tekmovanju v Grosupljem, 29.5.2010

vabilo
Prostovoljno gasilsko društvo Grosuplje

R A Z P I  S U J E 
gasilsko tekmovanje starejših gasilk in gasilcev za

POKAL GASILSKE ZVEZE SLOVENIJE 
in

11. MEDDRUŠTVENO TEKMOVANJE
za pokal Prostovoljnega gasilskega društva Grosuplje 

v SOBOTO, 29. maja 2010, ob 14.00 uri 
pred Gasilskim centrom Grosuplje. 

Tekmovalni disciplini:
• vaja s hidrantom 7 gasilcev
• vaja raznoterosti 7 gasilcev – brez žrebanja

Vaji se izvajata po pravilih CTIF in GZS  
– knjižica GŠTD 2003.

Nagrade in priznanja:
• Pokali in medalje za prva tri mesta 
• Spominska priznanja za sodelovanje za vse ekipe

Prijave:
Tekmovalne enote, ki tekmujejo za Pokal GZS, morajo v skladu z navodili za izvedbo Pokalnega 
tekmovanja oddati pisne prijave do 23. maja 2010:
• pisno na naslov PGD Grosuplje, Gasilska cesta 6, 1290 Grosuplje
• po elektronski pošti na naslov pgdgrosuplje@gmail.com
• na telefon 041 341 782 (Marjan Urbančič)
• na dan tekmovanja pri komisiji A do 16:00 ure (za ekipe, ki tekmujejo samo za Pokal PGD Grosuplje)

Ekipe, ki tekmujejo za Pokal PGD Grosuplje prosimo za vnaprejšnjo prijavo zaradi lažje izvedbe 
tekmovanja.

Vrstni red nastopanja za ekipe ki tekmujejo za Pokal PGD Grosuplje bo po vrstnem redu prejetih prijav. 
Razglasitev rezultatov bo pol ure po končanem tekmovanju.

Z veseljem vas pričakujemo! PGD GROSUPLJE
predsednik

Iztok Vrhovec
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Srečanje starejših gasilcev na Mali 
Ilovi Gori

V soboto, 8. maja 2010, je bilo srečanje starejših 
gasilcev na Mali Ilovi gori. 

Vabljeni so bili člani vseh društev Gasilske 
zveze Grosuplje. Srečanja se je udeležilo 
približno 100 članov. Nekateri pa so se 
opravičili zaradi zdravstvenih težav ali drugih 
obveznosti.

Domačin Slavko Jamnik je najprej pokazal 
nove pridobitve v vasi, novejšo cerkev Svetega 
Križa, novo kapelico, obnovljene ceste z novim 
asfaltom in zelo pomemben vodovod.

Predsednik  PGD Mala Ilova gora Slavko 
Godec nam je povedal, da ima vas približno 80 
prebivalcev, v gasilskih vrstah pa je približno 
50 ljudi.

Že pred leti so začeli graditi nov gasilski dom. 
Otvoritev nameravajo pripraviti 27. julija 2010, 
neuradno pa je dom končan in že služi svojemu 
namenu.

Tovariš Anton Kraševec iz PGD Škocjan je 
predsednik komisije za starejše gasilce. 
Pohvalil je domače društvo za trud, ki so ga 
vložili v delo gasilstva, ostale prisotne pa 
nagovoril in se zahvalil za udeležbo. 

Sledil je tudi pozdrav in nagovor predsednika 
Gasilske zveze Grosuplje Andreja Bahovca.

Med programom se je srečanju pridružil Lojze 
Ljubič z ženo. Predsednik GZ Ivančna Gorica 
nas je lepo nagovoril in zaželel vse dobro.

Srečanja se je udeležil tudi poveljnik GZ 
Grosuplje tovariš Janez Pezdirc. Vse je lepo 
pozdravil ter zaželel veliko uspehov in zdravja.

Domači gasilci so za vse pripravili prigrizek 
s pijačo v novi dvorani, čeprav je bila uradno 
odprta julija 2010. Poskrbeli so celo  za 
glasbo treh mladih harmonikarjev tovariša 
Jamnika in Tomšiča z diatonično ter Toneta 
Obreze s klavirsko harmoniko. Tudi peli smo 
ob spremljavi harmonik. Prav gotovo so se 
vsi veterani dobro počutili in se veseli vračali 
domov.

                   4 x   3. mesto

                   3 x   4. mesto

                   2 x   7. mesto

                   1 x  13. mesto

                   1 x  14. mesto

Osvojili smo 18 pokalov v trajno last.

Dobili smo še 6 prehodnih pokalov, ki jih bomo 
branili prihodnje leto.

Vsak tekmovalec je med letom vložil 320 ur 
svojega časa za vse vaje in tekmovanja.

Ekipa je za namen tekmovanj z društvenim 
vozilom prevozila približno 5.000 km.

Še nekaj številk: 310 ur prostega časa za 
vsakega tekmovalca je spodbudno tudi za tiste, 
ki bodo prišli za nami.  

Zdajšnja ekipa potrebuje tudi mlajše, bodoče 
veterane, da bi starejšim pomagali pri 
osvajanju dobrih uvrstitev. Samo tako bomo 
lahko še naprej osvajali najboljše uvrstitve na 
tekmovanjih.

Pokalno tekmovanje v Oplotnici, 22.5.2010
3. mesto
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Priprava nove tribune in okolice centra za 
prvo Pokalno tekmovanje v Grosupljem

Zbor sodnikov 

Vse je pripravljeno za razglasitev rezulta-
tov na čelu z Rudijem Kofaltom (nadzornik 
tekmovanja iz GZ Slovenije, tretji z leve) in 
ostalimi gosti

Tudi v kuhinji je vse skrbno pripravljeno za 
velik dogodek, brez naših članic pač ne gre

Ešalon tekmovalnih enot 

Ekipa starejših gasilcev PGD Grosuplje 
je dosegla 1. mesto in odlično ubranila 
domači teren
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Obisk romarske cerkve na Ptujski gori pred 
začetkom tekmovanja

Naši veterani in njihov zmagovalni korak

Navijači so spremljali ekipo, ki se je borila 
do konca

Zmaga v skupnem seštevku za pokal GZ 
Slovenije

Sprejem v domačem gasilskem društvu, 
slika pove več kot tisoč besed

Zaključek tekmovanja za Pokal GZ 
Slovenije v Lovrencu na Dravskem polju, 
29.8.2010
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Gospodarska opravila, 
vzdrževanje Gasilskega 
centra in okolice 

Gospodar Marjan Urbančič

- Čistilna akcija  - očistimo Slovenijo v enem dnevu 
17.04.2010

- Priprave za prvo Pokalno tekmovanje Gasilske  
Zveze Slovenije v Grosuplju

- Izdelava nove tribune s stopnicami za tekmovanja 
in veselice

- Celotna ureditev travnatih površin – ravnanje  
tekmovalnega prostora, sejanje trave, gnojenje, 
zalivanje

- Barvanje vrat na južni strani centra
- Obnova črt na igrišču za raznoterosti veteranov
- Obnova črt na igrišču za pionirje pri vaji z   

vedrovko
- Obnova 6 metrske grede pri vaji za raznoterosti
- Izdelava nove tekmovalne opreme za mladince  

pri vaji za zbijanje tarče za vodo
- Nakup nove kosilnice za košnjo travnatih površin

- Popravilo asfaltnih razpok s smolo po dvorišču in 
ob robnikih 

- Zamenjava robnikov na severni strani centra
- Zamenjava stekla na 4 oknih v dvorani,  

poškodovanih v neurju s točo  
- Zamenjava 5 svetlobnih kupol nad garažami,  

poškodovanih v neurju s točo
- Generalno čiščenje in črpanje vode ob poplavi
- V novembru generalno čiščenje centra, opreme  

in okolice
- Popravilo hidrantnega omrežja v 1. nadstropju,  

predprostoru vojnih veteranov zaradi napake na 
ventilu pri hidrantni omarici. 

Nedokončana opravila

- Popravilo strehe ne treh delih nad garažami in  
kotlovnico

- Barvanje strehe nad komandno sobo
- Zamenjava žleba nad vhodom v center
- Obnova strelovoda in povezava med kupolami, ki 

so bile zamenjane po neurju s točo, obenem tudi 
kontrola omrežja za strelovod

- Sanacija električnega kabla od števčne omarice  
do agregatne postaje zaradi poplave ob neurju. 

Februarja smo začeli adaptacijo spodnjih prostorov (pritličje)

Prostori tajništva in predsednika po adaptaciji
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Dogodki leta 2010 v slikah
Januar

Marec

V lastni režiji smo prepleskali zadnja garažna vrata, 7.5.2010

Po tridesetih letih so se 25.1.2010 v Gasilskem centru srečali vsi še živeči člani Gradbenega odbora 
za izgradnjo Gasilskega centra, na Gasilski cesti 6

Starejši gasilci so prejeli srebrni znak Civilne 
zaščite za posebne zasluge, 1.3.2010

Delavnica za materinski dan z najmlajšimi, 
23.3.2010
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Marec

April

Ob materinskem dnevu 25.3.2010 smo članicam društva pripravili pester večer. Ob tej priložnosti so 
jim mladi iz Škocjana pri Turjaku zaigrali peti prizor veseloigre Ta veseli dan ali Matiček se ženi.

Praznovanje se je ob zvokih harmonike in plesu nadaljevalo pozno v večer.

Očistimo Slovenijo v enem dnevu, 17.4.2010. Pri vseslovenski akciji smo sodelovali tudi članice in 
člani našega društva. Na zbirnem mestu pred Gasilskim centrom se nas je zbralo več kot sto, skupaj 

z mnogimi domačini.



Poročilo o delu Prostovoljnega gasilskega društva Grosuplje v letu 2010

36

Maj

Junij

Tradicionalna Florijanova maša je 2.5.2010 potekala v znamenju naših najmlajših, med mašo pa 
nas je v cerkvi spremljal zborček Škocjančki iz župnije Škocjan pri Turjaku 

pod vodstvom Katarine Bambič.

Našemu društvu je bil 2.6.2010 podeljen Zlati ključ Grosuplja. V organizaciji radia Zeleni val in 
Rotary kluba Grosuplje smo v dar prejeli še defibrilator, napravo za oživljanje. 
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September

Izlet v neznano 18.9.2010. Odpravili smo se proti Poreču, kjer smo se vkrcali na ladjico, s katero smo 
se odpeljali do Rovinja, kjer smo si ogledali Rovinjsko cerkev, gasilsko brigado ter se sprehodili po 

mestu. Nato smo si ogledali še Limski kanal in izlet zaključili na kmečkem turizmu na hrvaški obali.
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Katastrofalne poplave, 18.9.2010. Poplave so prizadele velik del naše občine. Posredovali smo več kot 
58 ur in imeli preko 80 intervencij. Poplave so prizadele tudi Gasilski center Grosuplje. V reševanje so 

bila vključena vsa društva v Gasilski zvezi Grosuplje.
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Oktober

Mesec požarne varnosti smo 30.10.2010 v organizaciji starejših gasilcev zaključili s prikazno vajo v Brvacah.  

Na občinskem tekmovanju 2.10.2010 v Grosupljem so nastopili pionirji, mladinci, članice A, člani A 
in naši starejši gasilci.
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November

V organizaciji novih gasilskih častnic in častnikov v GZ Grosuplje je bila  22.10.2010 organizirana vaja 
“VIHAR”, ki je potekala v industrijski coni pod Slivniškim hribom. V njej je sodelovalo 207 gasilk in gasilcev.

Župan občine Grosuplje dr. Peter Verlič nam je podelil zahvalo za pomoč pri posredovanju ob hudi 
prometni nesreči na dolenjski avtocesti.

Glavni organizatorji (novi častniki) zvezne vaje 
“VIHAR”, ideja Dejan Virag, PGD Ponova vas
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November

27.11.2010 smo se odpravili na strokovno ekskurzijo. Obiskali smo PGD Kostanjevica na Krki, ki so jih 
poplave najbolj prizadele. Tu nas je pozdravil tudi Kostanjeviški župan. Nato smo obiskali župnijo 

Brežice, gasilsko brigado Zagreb in živalski vrt v Zagrebu. 
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December

3.12.2010 smo imeli delovno akcijo, hkrati smo okrasili Gasilski center ob božično-novoletnih prazni-
kih in že tradicionalno nazdravili prihajajočemu letu.

Tudi naši otroci so z mentorji izdelovali okraske in za praznike izvirno okrasili Gasilski center.

21.12.2010 smo kot vsako leto sprejeli Betlehemsko lučko, ki so nam jo prinesli naši skavti.
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Spremembe in prerazporeditve v sestavi vodstva
Na podlagi 26. in 27. člena Statuta Prostovoljnega gasilskega društva Grosuplje in na željo 
posameznih članic in članov v letu 2010, je Upravni odbor na svoji 33. redni seji, dne 16. februarja 
2011, sprejel sklep o nekaterih spremembah in prerazporeditvah v sestavi vodstva za mandatno 
obdobje 2008-2013.

UPRAVNI ODBOR

1. IZTOK VRHOVEC PREDSEDNIK

2. ZALA KADUNC
NAMESTNICA PREDSEDNIKA, 

TAJNIŠTVO, VODJA ODBORA ZA DELO Z 
MLADIMI, SVETOVALKA

3. ANDREJA KUŠLAN BLAGAJNIČARKA

4. PETRA LIPIČ BLAGAJNIČARKA, VODJA ODBORA ZA 
DELO S ČLANICAMI, SVETOVALKA

5. STANKO KORDIŠ PODPOVELJNIK, SVETOVALEC
6. JOŠT KADUNC PODPOVELJNIK

7. MATJAŽ PIRC VODJA ODBORA ZA GOSPODARSTVO IN 
INVESTICIJE, SVETOVALEC

8. ZDRAVKO PERME ODDAJANJE PROSTOROV, SVETOVALEC

9. JANEZ BRODNIK st. VODJA ODBORA ZA ZGODOVINO

10. JOŽE ŠIRCELJ PREDSEDNIK DISCIPLINSKE KOMISIJE, 
SVETOVALEC

11. MARJAN URBANČIČ GOSPODAR, VODJA ODB. ZA DELO S 
STAREJŠIMI GASILCI

12. BOŽO KNEZ SVETOVALEC, DRUŽABNI PROSTOR
13. FRANC JAKLIČ ČLAN UO
14. STANE KORDIŠ ČLAN UO
15. PRIMOŽ JAKLIČ ČLAN UO
16. MATIJA BRODNIK ČLAN UO

POVELJSTVO

1. STANKO KORDIŠ PODPOVELJNIK

2. JOŠT KADUNC PODPOVELJNIK, IZOBRAŽEVANJA

3. BORIS NJENJIĆ PODPOVELJNIK

4. MARTIN JAKLIČ GLAVNI STROJNIK, VODJA VOZNEGA 
PARKA

5. NEJC BOBEK POMOČNIK POVELJNIKA ZA RADIJSKE 
ZVEZE

6. MATIC ŠIRCELJ POMOČNIK POVELJNIKA ZA IDA
7. KLEMEN PAJK POMOČNIK POVELJNIKA ZA PP
8. DEJAN PAPEŽ ORODJAR
9. DEJAN FIŠTER ČLAN
10. LUKA FURLAN ČLAN

11. JANKO HOJNIK ČLAN
12. PETER ZORC ČLAN

NADZORNI ODBOR

1. IGOR SEVER PREDSEDNIK

2. JOŽE KADUNC – 
Jurčičeva ČLAN

3. ANDREJ ŠIRCELJ 
ml. ČLAN

DISCIPLINSKA KOMISIJA

1. JOŽE ŠIRCELJ PREDSEDNIK

2. JERNEJ KOCMAN ČLAN

3. JOŽE KADUNC, 
Hribska pot ČLAN

4. JOŽE KADUNC, 
Jurčičeva ČLAN

5. ALOJZ KASTELIC ČLAN

DELEGATI GASILSKE ZVEZE

1. IZTOK VRHOVEC

2. ZALA KADUNC
3. PETRA LIPIČ
4. STANKO KORDIŠ

5. JOŠT KADUNC
6. BORIS NJENJIĆ

TAJNIŠTVO

1. ZALA KADUNC TAJNICA

BLAGAJNA

1. ANDREJA KUŠLAN BLAGAJNIČARKA
2. PETRA LIPIČ BLAGAJNIČARKA

ODBOR SVETOVALCEV PREDSEDNIKA

1. JOŽE ŠIRCELJ

2. BOŽO KNEZ
3. STANKO KORDIŠ
4. ZDRAVKO PERME

5. MATJAŽ PIRC
6. ZALA KADUNC
7. PETRA LIPIČ

ODBOR ZA GOSPODARSTVO IN INVESTICIJE

1. MATJAŽ PIRC VODJA
2. STANE KORDIŠ ČLAN
3. STANKO KORDIŠ ČLAN
4. FRANC JAKLIČ ČLAN
5. MARJAN URBANČIČ ČLAN
6. MATJAŽ FURLAN ČLAN

GOSPODAR

1. MARJAN URBANČIČ GOSPODAR

ODBOR ZA ZGODOVINO

1. JANEZ BRODNIK st. VODJA
2. MARJAN ŠIRCELJ st. ČLAN
3. AVGUST BURGER ČLAN
4. BOŽO KNEZ ČLAN
5. ZDRAVKO PERME ČLAN
6. MARJAN URBANČIČ ČLAN
7. IZTOK VRHOVEC PREDSEDNIK PGD

PRAPORŠČAKI

1. JANEZ ŠTANGAR PRAPORŠČAK
2. JERNEJ KOCMAN NAMESTNIK
3. JOŽE KADUNC, Jurčičeva NAMESTNIK
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ODBOR ZA DELO Z STAREJŠIMI GASILCI

1. MARJAN URBANČIČ VODJA
2. JOŽE KADUNC – Jurčičeva ČLAN
3. JANEZ ŠTANGAR ČLAN
4. FRANC DREMELJ ČLAN

ODBOR ZA FOTOGRAFIJE

1. MARKO KATERN VODJA

2. MOJCA ZUPANČIČ ČLANICA

3. HELENA ZORC ČLANICA

DRUŽABNI PROSTOR

1. BOŽO KNEZ VODJA

 VOZNI PARK

1. MARTIN JAKLIČ GLAVNI STROJNIK, VODJA VOZNEGA PARKA 
GVC 16/25

2. PRIMOŽ JAKLIČ POMOČNIK – GVC 16/25

3. FRANC JAKLIČ POMOČNIK – AC 16/50

4. MILAN MARINČIČ POMOČNIK – PV-1

5. PETER ZORC POMOČNIK – GVM-1

ORODJARNA

1. DEJAN PAPEŽ ORODJAR

2. JANEZ ŠTANGAR POMOČNIK

3. JOŽE KADUNC (Jurčičeva) POMOČNIK - nadzor

ODBOR ZA DELO Z MLADIMI

1. ZALA KADUNC VODJA
2. BOŽO KNEZ ČLAN
3. IGOR SEVER ČLAN
4. JANKO HOJNIK ČLAN
5. LUKA FURLAN ČLAN
6. MARKO KATERN ČLAN
7. NEJC DREMELJ ČLAN

ODBOR ZA DELO S ČLANICAMI

1. PETRA LIPIČ VODJA
2. JUSTINA URBANČIČ ČLANICA
3. VIDA JAKLIČ ČLANICA
4. VERA KORDIŠ ČLANICA
5. ALOJZIJA PERME ČLANICA
6. ZALA KADUNC ČLANICA

ODBOR ZA TEKMOVANJA

1. JANKO HOJNIK VODJA
2. MARJAN URBANČIČ ČLAN
3. BOŽO KNEZ ČLAN

ODDAJANJE PROSTOROV

1. ZDRAVKO PERME VODJA

ODDAJANJE INVENTARJA

1. JOŽE KADUNC, Jurčičeva VODJA

UREJANJE SPLETNE STRANI

1. SERGEJ BOBEK VODJA

Od nas so se poslovili
rojen 16. 12. 1949

umrl 1. 1. 2010

vstopil v društvo 22. 2. 1986

pokopali smo ga 
v sredo, 6. januarja 2010, 
na mestnem pokopališču 

Resje Grosuplje

rojen 24. 9. 1940
umrl 20. 12. 2010

vstopil v društvo 1. 1. 1973

pokopali smo ga 
v četrtek, 23. decembra 2010, 

na mestnem pokopališču 
Resje Grosuplje

rojena 11. 9. 1935
umrla 3. 12. 2010

članica PGD Grosuplje 
od 17. 1. 1951 do 1957

članica PGD Gatina od 1957 
pokopana je bila

v četrtek, 9. decembra 2010 
na pokopališču na Gatini

rojen 31. 3. 1946
umrl 8. 6. 2010

vstopil v društvo 27. 1. 1974

pokopali smo ga 
v petek, 11. junija 2010,

na mestnem pokopališču 
Resje Grosuplje

Marjan Žnidaršič
VGČ II

Anton Hočevar 
veteran

Marija Marinčič 
GČ II

veteranka

Ludvik Vovk
veteran
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Zbral in uredil: Iztok Vrhovec, predsednik. Lektorirala: Tadeja Anžlovar. Tisk: Tiskarna Partner graf d.o.o.
Grosuplje, 26. februar 2011

Avtorica: Ana Gregorič

Slika Gasilskega centra Grosuplje

Za sliko sem uporabila mešano tehniko, in sicer tempera barve ter risarsko oglje 
in akrilni zaključni lak. Slika je nastajala 9 dni. Začela sem s slikanjem osnovnih 
elementov slike: nebo, garaže, osrednja stavba Gasilskega centra, zelenica, 
parkirišča, na koncu pa je sledilo slikanje zastav, lipe pred zgradbo ter zapis v levem 
spodnjem kotu. Po končanem slikanju je sledilo senčenje elementov slike z risarskim 
ogljem. Vse skupaj sem zaščitila z dvojnim slojem akrilnega zaključnega laka, kjer so 
hkrati z zaščito zažareli še odtenki barv in postali še intenzivnejši. 
Napis v levem spodnjem kotu se glasi: »Ta slika je bila odkrita na slavnostnem občnem 
zboru ob 30. obletnici preselitve Prostovoljnega gasilskega društva Grosuplje, v 
soboto, 27. februarja 2010« ter »Gasilski center Grosuplje v letu 2010«.

Poročilo o delu
Prostovoljnega gasilskega društva Grosuplje 

v letu 2010
 


