Poročilo o delu

Prostovoljnega gasilskega društva Grosuplje

v letu 2011

Uvod
Spoštovani gasilske in gasilci, dragi prijatelji gasilstva!
Pred vami je strnjeno Poročilo o delu Prostovoljnega gasilskega
društva Grosuplje v letu 2011.
Kot vsako leto smo članice in člani našega društva tudi v
preteklem letu preživeli dobršen del prostega časa med vrstniki
– gasilci. Verjamem, da je vsak na svoj način ponosen na svoj
prispevek k društvu. Skozi poročilo se bomo sprehodili iz meseca
v mesec in si tako lahko še bolj nazorno predstavljali dejavnosti,
ki so se odvijale skozi vse dni v letu 2011.
Kot predsednik osrednjega prostovoljnega gasilskega društva
sem ponosen prav na vsakega, ki želi in hoče svoj čas prispevati k
tej dobrodelni ustanovi v služenju ljudi za ljudi.
Prostovoljne ure, čas, energija, volja, znanje in pogum so Predsednik Iztok Vrhovec je na prizagotovo tiste vrline vsakega izmed nas, na katere smo kazni vaji nagovoril vaščanke in
upravičeno ponosni in s katerimi dosegamo uspehe v tej vaščane vasi Hrastje
prostovoljni dejavnosti.
V poročilu, ki je pred vami, vam želimo v sliki in besedi predstaviti
naše delo in dogajanje. Želim si, da bi se vsak izmed vas v tem poročilu našel in bil na svoj prispevek, ki
ga je vložil v društvo, upravičeno ponosen.
Prijetno listanje in branje, ter veliko lepih pogledov na slikovni del našega poročila vam želim!

Poročilo predsednika
društva za leto 2011
Spoštovani gasilke in gasilci, dragi prijatelji in
cenjeni gostje!
Leto je spet naokoli in prišel je čas, ko moramo
tudi gasilci pogledati v preteklost, analizirati
svoje delo in se veseliti skupnih uspehov. Ob
tej priložnosti vas želim kot predsednik društva
seznaniti z delom v letu 2011.

Minulo leto je bilo na vseh področjih gasilske
dejavnosti zelo aktivno in bogato. Zastavljenih
smo imeli kar veliko ciljev na katere smo, vsaj
mislim tako, ponosni. Srečali smo se na 7 rednih,
3 rednih razširjenih sejah Upravnega odbora in
1 žalni seji. Poleg Upravnega odbora v društvu
deluje mnogo odborov, ki uspešno zastopajo vsak
svoje področje. Poveljstvo ali operativni člani
našega društva so živi del naše organizacije. Več
kot 45 operativnih članov se nenehno usposablja
tako teoretično kot praktično za pomoč in
posredovanje v različnih situacijah.
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Skupaj z vami se želim ob tej priložnosti
sprehoditi skozi dogodke leta 2011. Mesec
januar je minil v znamenju skupnega
novoletnega praznovanja članic in članov
našega društva, analizirali smo decembrske
obiske z letnimi koledarji pri naših krajanih,
obiskali so nas otroci iz Osnovne šole Louisa
Adamiča, enota Adamičeva, na področju
interveniranja pa smo zabeležili prvo hujšo
prometno nesrečo pred Veliko Račno. V
mesecu februarju smo se kot vsako leto
pripravljali na redni letni Občni zbor društva,
hkrati pa smo že drugič prisostvovali Zboru
mladih, kar nam vedno znova daje veliko
zagona, saj so naši mladi tisto orodje s
katerim bo prihodnost naše organizacije
zagotovljena. Mesec marec je minil v
znamenju številnih obiskov iz naših vrtcev,
na kar smo posebej ponosni, saj nas otroci
iz naše okolice radi obiščejo tako s svojimi
starši kot vzgojiteljicami. V tem mesecu smo
skupaj z mentorji mladine in našimi mladimi
izdelovali voščilnice ob materinskem dnevu,
članice društva pa smo skupaj kot že nekaj
let praznovale materinski dan. Ta večer je z
nami svoje izkušnje delila domačinka Zdenka
Cerar in Tina Baloh, ki nam je predstavila
svoj potopis iz Kolumbije. Meseca aprila
smo izvedli čistilno akcijo z našimi mladimi,
v mesecu maju pa smo že tradicionalno
pripravili Florijanovo mašo v znamenju
naših starejših gasilk in gasilcev. Mesec
junij je minil v organizaciji letne veselice, ki
je vsako leto zelo dobro obiskana. Tokrat sta
nas zabavala skupina Kingston in ansambel
Prva postava. Prav tako so se v tem mesecu
naši operativni člani predstavili v vrtcu enote
Mojca in pastirček z vajo evakuacija. Omembe
vreden je tudi nesrečni pripetljaj, ko so nam
vandali vlomili v novi AT med praznovanjem
130 letnice gasilstva v Šmarju-Sap. V poletnih
mesecih smo izvedli nekaj čistilnih in delovnih
akcij predvsem na področju operative, kar
pomeni da zgledno skrbimo s svojim imetjem.
V mesecu avgustu smo uredili še delček
okolice pred glavnim vhodom z dodatno
klopjo, zasaditvijo cipres in pripravo zelenice
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pred vhodom za novo otroško igrišče, ki
smo ga dokončno uredili v začetku meseca
septembra. Takrat smo imeli tudi blagoslov
in predajo igrišča v uporabo. Vesel sem, da
bomo tudi tukaj lahko nudili otrokom naših
članic in članov delček otroškega veselja, saj
verjamem, da bodo naši najmlajši tudi z igro
spoznali našo organizacijo. Prav tako smo
mesecu septembru začeli in končali osnovni
tečaj za gasilca. Naši starejši gasilci pa so
ta mesec zaključili pokalna tekmovanja za
Pokal GZ Slovenije in v skupnem seštevku
za leto 2011 dosegli 2. Mesto na državni
ravni, za kar jim še enkrat iskreno čestitam.
Mesec požarne varnosti – oktober, kot vsako
leto mine v znamenju prikaznih vaj, ki smo
jih izvajali tako v šolah kot vrtcih. Starejši
gasilci so v tem mesecu organizirali prikazno
vajo za vaščane Hrastja, 23.10. pa smo prvič
organizirali prikaz opreme in prikazno vajo
za naše članice, člane in njihove družine pred
Gasilskim centrom. V jesenskih mesecih
so bili pregledani tudi vsi hidranti, ki so
postavljeni po naših vaseh in v sodelovanju s
predsednikom Krajevne skupnosti Grosuplje
Marjanom Jakopinom tudi sanirani, tako
da so pripravljeni za brezhibno uporabo. V
mesecu novembru smo na pobudo naših
starejših gasilcev in v njihovi organizaciji
izvedli prikazno vajo vaščanom vasi Perovo,
na Martinovo soboto pa smo se odpravili
na izlet v neznano, tokrat smo obiskali naš
prelepi Kras z okolico. Zadnji mesec leta pa
nas je kot vsako leto čakal obisk s koledarji
pri naših sovaščanih, ki nas vsako leto lepo
sprejmejo in nam s svojo pomočjo vedno
znova dajejo nov zagon in potrditev, da smo v
teh krajih potrebni in da delamo dobro. Pred
božično-novoletnimi prazniki smo okrasili naš
Gasilski center, imeli smo družabno srečanje
članic in članov ob koncu leta, sprejeli
tradicionalno betlehemsko lučko in ob meji s
Pekarno odstranili smreke, ki smo jih podarili
nekaterim župnijam v dekaniji Grosuplje, prav
tako pa so med prazniki krasile ljubljansko
stolnico ob praznovanju njihove 550 letnice in
božičnih praznikih.

Dragi prijatelji,
Veliko lepega smo doživljali v dneh in mesecih
leta 2011, veliko dogodkov v sliki in besedi pa
je objavljenih obširnem tiskanem poročilu.
Želim si, da gasilstvo v Grosupljem živi,
se razvija in z vsemi vami ostane to, kar je.
Verjamem, v to saj zagnanost tako od naših
najmlajših do najstarejših ne pojenja temveč
raste in se krepi. Krepi se tudi naše članstvo
saj smo v letu 2011 medse sprejeli kar 15
novih članic in članov. Hvala vsem in vsakemu
posebej za zaupanje, prosti čas, znanje, ki ga
prenašate drug na drugega, predvsem pa zato
da bi se ob letu spet srečali polni energije, idej
in pripravljenosti.
Grosuplje, 3. marec 2012
Iztok Vrhovec, predsednik

Program dela in finančni načrt za
leto 2011

vzdrževanja imetja nameravamo dokupiti tudi
nekaj operativne opreme.
V finančni načrt bomo letos vključili tudi dokončno
ureditev pritličja, hodnika, glavnega vhoda in
delno sanacijo strehe nad garažami, ki nam jo je
poškodovalo lansko neurje s točo.
Izdatke pričakujemo iz naslova tekočih stroškov
in rednega vzdrževanja, prav tako pa pričakujemo
tudi donacije iz naslova akcij, Občine Grosuplje,
Krajevne skupnosti Grosuplje in Gasilske
zveze Grosuplje. Kot vsako leto nekaj investicij
prenašamo iz lanskega leta in jih bomo uskladili
glede na možnosti letos.
Občnemu zboru predlagamo potrditev Programa
dela in finančnega načrta za leto 2011 ter višino
članarine, in sicer 30€ za podporne člane in 5€
za ostale, kamor so vključeni tudi srednješolci
in študenti, osnovnošolci in častni člani pa so
članarine oproščeni.

O aktivnem udejstvovanju Prostovoljnega
gasilskega društva Grosuplje na področju
gasilstva in drugih področjih v minulem letu smo
slišali že veliko.

Občnemu zboru predlagamo tudi novega člana
disciplinske komisije Alojza Kastelica. S tem
disciplinska komisija šteje pet članov, nadzorni
odbor, katerega član je bil doslej, pa tri člane,
kot predvideva Statut Prostovoljnega gasilskega
društva Grosuplje. Sprememba začne veljati z dne
23.2.2008, ko je bil potrjen novi Statut društva.

Tudi letos se bomo potrudili narediti veliko dobrega,
kar je seveda v naših močeh, sposobnostih ter kar
nam nalagata zakon o društvih in gasilstvu.

Upravni odbor društva bo po pooblastilu Občnega
zbora skrbel za dopolnitve in uresničitev navedenih
nalog.

Sledili bomo tako načrtu investicij in razvoja na
področju operativne dejavnosti društva kot načrtu
obnovitvenih in vzdrževalnih del. Na operativnem
področju bomo v skladu s finančnimi zmožnostmi
skrbeli za brezhibno pripravljenost naših članov,
ki z rednim izobraževanjem in vajami skrbijo za
varnost naših krajank in krajanov. Prav je, da jim
omogočimo popolno opremljenost, kajti s tem
poskrbimo tudi za njihovo varnost in kvalitetnejše
izvajanje gasilske službe. Poleg rednega

Grosuplje, 26. februar 2011
Iztok Vrhovec, predsednik
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Utrinki s 102. rednega letnega Občnega zbora,
sobota, 26. februar 2011
Delati dobro ni samoumevno,
Treba je imeti voljo, veselje in jasen cilj.

Dnevni red:

Gasilke in gasilci našega društva to imamo!

1.

Uspehe si delimo, ko ne zmoremo, stopimo skupaj
in ko dosežemo cilj, se ga tudi skupaj veselimo!

2. Poročila za leto 2010

Nagovor predsednika Prostovoljnega
gasilskega društva Grosuplje

Izvolitev organov Občnega zbora

Nagovor župana Občine Grosuplje

3. Razprava o poročilih

Prostovoljno gasilsko društvo
Grosuplje
vas vabi
na 102. redni letni Občni zbor
v soboto
26. februarja 2011 ob 18. uri
v veliki dvorani Gasilskega centra Grosuplje

Iztoka Vrhovca

Dr. Petra Verliča

4. Program dela in finančni načrt za leto 2011
5. Podelitev odlikovanj, napredovanj in priznanj

Pozdravni nagovori gostov

6. Informacije, pobude in vprašanja

Program oblikujejo:
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.

Ob tej priložnosti boste članice in člani društva lahko
poravnali letno članarino.

Vabilo

Najmlajši članice in člani društva
Ženski pevski zbor Magdalena, KD Vokal
Grosuplje
Šentjurski fantje, KD Šentjurski oktet pod
vodstvom Tomaža Tozona
Scenarij in vodenje Tadeja Anžlovar
Pogostitev in družabni večer

Udeležba na občnem zboru je za članice in člane gasilske
organizacije zaželena v slovesnih gasilskih oblekah.

Nagovor predsednika Iztoka Vrhovca
na rednem letnem Občnem zboru
Dragi članice, člani, častni člani, spoštovani gostje,
grosupeljski župan dr. Peter Verlič, podžupan
Dušan Hočevar, direktor občinske uprave Mag. Mitja
Pleterski, predsednik Gasilske zveze Grosuplje
Andrej Bahovec, njen predstavnik Anton Krašovec,
predstavniki prijateljskega društva Otočec, poveljnik
Civilne zaščite Niko Mihičinac in predstavnik župnije
Grosuplje, duhovni pomočnik Zvonko Vozelj, prisrčno
pozdravljeni.

predsednik
Iztok Vrhovec

pomagati bližnjemu. To sta čut in pripravljenost, ki
nista dana vsakemu, pa vendar sem vesel in ponosen
na vsakega izmed vas, članice in člani, in vse tiste, ki
nas pri prostovoljnem delu podpirate in nam stojite
ob strani.

Poseben pozdrav velja tudi predstavnikom medijev,
občinskim in krajevnim svetnikom, našim prijateljem
in seveda nastopajočim, ki oblikujete ta kulturni
večer.
Iskreno dobrodošli med nami.
Gasilstvo prav gotovo združuje ljudi z istim ciljem,
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Novi župan občine Grosuplje dr. Peter Verlič, si je
ob prihodu na občni zbor ogledal garaže in vozila

Minulo leto smo obeležili 30. obletnico preselitve
v novi Gasilski center. Lepi spomini na dogodke, ki
smo jih nekateri doživljali bolj, drugi manj zavzeto,
so gotovo tisto, kar nas je navduševalo in povezovalo
vse do današnjih dni.
Delajmo dobro vsem, dokler zmoremo, je misel
letošnjega leta, ki smo jo zapisali na vsakoletni
društveni koledar. Odrekanja, dobra volja, akcije,
vaje, neprespane noči, izobraževanja, pripravljenost,
in še bi lahko našteval, so plemenita dejanja vseh nas,
ki želimo družbi pomagati vsak po svojih zmožnostih
in sposobnostih. Več kot dvesto članic in članov ima
naše društvo.

Marjanu Urbančiču je predsednik podaril sliko
ekipe starejših gasilcev

Nagovor dr. Petra Verliča

Naši najmlajši pionirji in mladici so naša prihodnost.
Več kot trideset jih je, ki se z mentorji tedensko
srečujejo vse leto, spoznavajo gasilstvo in z mladostno
izvirnostjo dajejo našemu društvu poseben pečat.
Tukaj ne smem pozabiti na naše mlade, ki se že
pripravljajo na to da bodo v boju z nesrečami zastopali
prve bojne vrste. Mlada in ambiciozna sestava
poveljstva bo svoje vrste prav gotovo popolnjevala z
dobro pripravljenim in usposobljenim kadrom.
Članice našega društva, nepogrešljiv del v verigi
gasilstva. Vaša pripravljenost in dobra volja nam
dajeta moč, da zmoremo biti kos nalogam, za katere

Božo Knez je prejel spominski album s slikami

Udeleženci 102. občnega zbora
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smo postavljeni. Naj se ob tej priložnosti pohvalim
tudi z našimi prvaki – starejšimi gasilci, ki dosegajo
izjemne rezultate na gasilskih tekmovanjih in naše
društvo odlično zastopajo na veliko področjih.
Danes je prav gotovo priložnost, da vsem vam,
članice in člani, izrečem posebno zahvalo, vem, da za
mnoge med vami to ni dovolj, pa vendar.
Hkrati vas prosim, da še naprej vztrajate, vzgajate,
svetujete, pomagate in s svojimi zgledi spodbujate
tudi tiste, ki morda na poti gasilstva oklevajo ali pa
so izgubili voljo in energijo. Prav vsak izmed nas je
pomemben pri oblikovanju celote našega društva.

Vesel sem, da ste se odzvali našemu vabilu. To je
še en dokaz, da naše delo opazite in spoštujete.
Vaša prisotnost nam je tudi spodbuda za naprej –
delati v službi sočloveka. Želimo vam, da se med
nami počutite kar se da prijetno, in navdušenje, ki
ga v današnjem večeru prav gotovo ne bo manjkalo,
ponesete med svoje domače, prijatelje in znance.
Hvala.

»Bil sem prepričan, da boš prišel«, je naslov
kratke zgodbe, s katero bi vam rad ponazoril, kako
pomembna je prisotnost in sodelovanje vsakega
izmed nas.
»Moj prijatelj se ni vrnil z bojišča, gospod. Prosim za
dovoljenje, da ga grem iskat.« »Dovoljenje odbito,« je
rekel oficir. »Nočem, da tvegaš tudi ti svoje življenje
za moža, ki je verjetno mrtev.« Vojak je kljub temu
šel in se čez eno uro vrnil smrtno ranjen, s truplom
mrtvega prijatelja. Oficir je bil besen: »Rekel sem ti,
da je mrtev. Sedaj sem izgubil vaju oba. Povej mi, ali
je bilo vredno iti tja, da prineseš truplo?« umirajoči
mož je odvrnil: »Da, bilo je vredno, gospod. Ko sem
prišel k njemu, je bil še živ. In rekel mi je: »Prijatelj,
vedel sem, da boš prišel.«
Spoštovani!

Spominski album s fotografijami, ki ga je prejel
Božo Knez ViGČ I

Res je. Splača se za vsakega, pa čeprav je včasih
težko in naporno. Skupaj želimo tudi v prihodnje
sooblikovati delo našega društva. Želimo si pristnega
sodelovanja z vsemi, tako z občinskimi kot krajevnimi
oblastmi, Gasilsko zvezo in vsemi prijatelji, ki nas
podpirate in nam tako omogočate obstoj.
V trenutkih, ko boste potrebovali pomoč, vam bomo
na razpolago, ko vas bomo potrebovali mi nam
prisluhnite. Včasih je treba tvegati, kot je tvegal ta
vojak. Navadno se splača.
Gasilke in gasilci našega društva pa vam obljubljamo,
da bomo še naprej delali dobro, da nam volje in
veselja do naše organizacije ne bo zmanjkalo. In
ne nazadnje želimo, da bi skupaj dosegali še veliko
zastavljenih ciljev.
Spoštovani gostje, gospod župan in vsi ostali!
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Spominske albume z fotografijami so prejeli tudi
starejši gasilci

Odlikovanja, napredovanja in priznanja podeljena na
102. rednem Občnem zboru
GASILEC II. stopnje

PRIZNANJA ZA DOLGOLETNO DELO
obletnica

Št.

Ime in primek

stopnja

TAMARA DJUKOVIĆ

10

2.

TEJA KADUNC

G II

MITJA LADINEK

10

3.

JANEZ BRODNIK ML.

G II

ALOJZ MARINČIČ

G II

JOŠT KADUNC

G II

Št.

Ime in primek

1.
2.
1.

HELENA URBANČIČ

20

4.

1.

JANEZ OMAHEN

30

5.

1.

JOŽE KADUNC (Hribska pot)

40

1.

MARJAN DUŠAN ŠIRCELJ

60

PRIZNANJA GASILSKE ZVEZE GROSUPLJE
III. STOPNJE
stopnja

NIŽJI GASILSKI ČASTNIK - I. stopnje
Št.

Ime in primek

stopnja

1.

NEŽA HABJAN

NGČ I

2.

TAMARA DJUKOVIĆ

NGČ I

Št.

Ime in primek

3.

MATJAŽ PIRC

NGČ I

1.

FRANC STRAJNAR

III

4.

PRIMOŽ JAKLIČ

NGČ I

2.

ANDREJ ŠIRCELJ

III

5.

STANISLAV KORDIŠ ML.

NGČ I

3.

JOŽE ŠIRCELJ

III

6.

IZTOK VRHOVEC

NGČ I

4.

MARIO LJUBANOVIĆ

III

5.

MATIC ŠIRCELJ

III

6.

NEJC DREMELJ

III

7.

NEJC BOBEK

III

8.

SIMON SEVER

III

VISOKI GASILSKI ČASTNIK - I. stopnje
Št.

Ime in primek

1.

BOŽO KNEZ

stopnja
ViGČ I

II. STOPNJE
Št.

Ime in primek

1.

IGOR SEVER

ODLIKOVANJA
PLAKETA IN ZNAČKA VETERANA

stopnja
II

NAPREDOVANJA
GASILEC I. stopnje
Št.

Ime in primek

stopnja

1.

ANŽE SKUBIC

GI

Št.

Ime in primek

1.

TILKA BORŠTNIK

2.

AVGUST GRIL

3.

JANKO HOJNIK

4.

BOŽO KNEZ

5.

JANEZ PERME

6.

TONE VRHOVEC
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Drugi Zbor mladih, 			
sobota 26. februar 2011
ZALA KADUNC
26. februarja 2011 smo imeli v dopoldanskem času
2. Zbor mladih. Udeležilo se ga je 64 obiskovalcev, od
tega 24 članov gasilske mladine. Z njimi so prišli tudi
starši, bratje, sestre ter nekateri dedki in babice. Na
začetku sem vodja mladih Zala Kadunc vse prisotne
nagovorila, nato smo izvolili delovno predsedstvo,
verifikacijsko komisijo, zapisnikarja in overovatelja
zapisnika. Predsednik delovnega predsedstva
Božo Knez je vodil Zbor mladih. Povabili so tudi
predsednika Iztoka Vrhovca, predstavnika poveljstva
(podpoveljnika Borisa Njenjića) in predstavnika
starejših gasilcev Jožeta Kadunca. Vsi so nam
namenili prijazne in spodbudne misli ter nam zaželeli
še veliko uspehov.

Kar 23 članov je na Zboru prejelo priznanja za
osvojitev preventivnih značk “Preprečujmo požare”,
ki so jih dosegli v novembru.
Vsi člani pa so prejeli CD s slikami, ki smo jih posneli
prek vsega leta. Seveda smo se tudi vsi okrepčali in
naredili skupno fotografijo.

Dramska uprizoritev »Prišla bo pomlad«

Delovno predsedstvo; Klara Kadunc, Božo Knez
in Izak Garbas
Mladi gasilci si resnično zaslužijo pohvalo, ker
so s kulturnim programom pokrbeli za zanimivo
srečanje. Nadja je igrala na frajtonarico, Sandi se je
predstavil z recitalom “Rdeči petelini” , dramsko igro
pa so nam predstavili Anže in Blaž Štrubelj, Natalia in
Nadja Planinšek ter Eva Kastelic. Mladi igralci in trije
mentorji smo se poleg šole in interesnih dejavnosti
kar cel mesec pripravljali na dramsko uprizoritev
“Prišla bo pomlad”. Tema se je navezovala na
vseslovensko akcijo “Očistimo Slovenijo”. Poskrbeli
smo tudi za kostume in sceno. Otroci so tako
prispevali k bogatemu programu in popestrili naše
srečanje.
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Podelitev priznanj najmlajšim

Udeleženci na 2. Zboru mladih

Nastopajoči pri igri »Prišla bo pomlad«

Natalija Planinšek pri igranju
harmonike

Skupinska slika na 2. Zboru mladih
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Aktivnosti odbora za delo z
mladimi
Vodja odbora za delo z mladimi		
ZALA KADUNC

Otroci so naše največje bogastvo. Zato v našem
društvu veliko časa namenimo prav mladim.
V letu 2011 se nam je pridružilo še 10 mladih
gasilk in gasilcev (v gasilskem programu Vulkan
je registriranih 37 pionirjev in mladincev, aktivnih
pa je manj kot 30 mladih). Nekaj mladincev –
pripravnikov že pridno sodeluje s poveljstvom,
kjer se udeležujejo vaj. Skupaj smo se udeležili
vseh tekmovanj, znotraj GZ Grosuplje in zunaj nje.
Tako se je 7-ih tekmovanj udeležilo 19 ekip, kjer
smo osvojili 7 pokalov. Dvakrat smo se uvrstili na
regijsko in enkrat na državno tekmovanje.
V letu 2011 smo imeli okoli 57 srečanj z različnimi
temami. Srečanja so se podvojila zaradi vaj, ki
so sledila po dobrih uvrstitvah na dva regijska
in državno tekmovanje. V mesecu februarju smo
imeli 2. zbor mladih, na katerega smo povabili
vodstvo društva in starše. V mesecu požarne
varnosti smo se udeležili občinskega tekmovanja
in obnavljali znanje o gasilski opremi in orodju,
se pogovarjali o preventivi pred začetnimi požari,
se preizkusili v gašenju nafte ter uporabljali
vrvno tehniko (reševanje iz globin). Očistili smo
tudi okolico društva in pomagali operativnim
članom pri čiščenju vozil. Sodelovali smo tudi
pri paradi in pri Florijanovi maši. Zahvaljujem se
tudi vsem tistim, ki so sodelovali na lanskoletni
veselici s prodajo srečk in ločevanjem smeti.
Lahko rečemo, da so rezultati mladih iz leta v
leto boljši. Za odlične rezultate so zaslužni tudi vsi
mentorji, ki se trudimo, poskušamo na različne
10

načine motivirati mlade gasilce, jim gasilstvo
prikazati v drugačni luči in se skupaj veseliti vseh
rezultatov. Seveda upamo, da bo tudi nekaj teh
mladih v prihodnjih letih postalo aktivnih v naših
operativnih vrstah. V minulem letu so trije člani
opravili tečaj za mentorja mladine (Luka Furlan,
Marko Katern in Nejc Dremelj).
Pri otrocih ni majhnih korakov. Vse, kar storijo
in naredijo, so velike stvari. Predvsem srca
imajo večja kot mi - odrasli. Vanje spravijo
vse, kar vidijo in vse, česar se zavedajo – lepe
besede, trenutek namenjen samo njim, pesem
za rojstni dan, listek z drevesa, nasmeh na licu,
predvsem pa vse ljudi, ki so okoli njih. Tega
se moramo zavedati vsi odrasli, mentorji oz.
vsi člani društva, saj smo bili vsi nekoč otroci.
Otroška usta premorejo najmodrejše besede, ki
so posledica radovednega duha in srčne kulture.
Naj bo otroški nasmeh prisoten še vrsto let v
našem društvu in naj se ti nasmeški prenašajo
na vse ostale generacije.

Delavnica ob materinskem dnevu, 22.3.2011

Voščilnice, ki smo jih podeljevali vse leto ob
rojstnih dnevih naših najmlajših

Ešalon mladine na Florijanovi maši

Mladinski prapor

Čistilna akcija v kateri so sodelovali naši najmlajši, 19.4.2011

Mladi so očistili vozilo

Skupina otrok v GVC 16/25 na zaključku vaj z mladino, 27.10.2011

Mladi na vaji z rollglissom (naprava za reševanje iz globin in višin)
11

Poročilo o delu Prostovoljnega gasilskega društva Grosuplje v letu 2011

Regijski kviz, skupinska fotografija

Mladi na regijskem kvizu z maskoto, 5.11.2011

Letošnja uspešna trojka na orientaciji in kvizu
(Travnik, B. in A. Štubelj)

Tekmovanje za pokal KS Št. Jurij, 24.9.2011

Državna orientacija pred štartom in skupinska fotografija na Črnem vrhu nad Cerknim, 17.9.2011
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Občinska orientacija v Št. Juriju, 16.4.2011
Udeležili smo se naslednjih tekmovanj in
dosegli sledeče rezultate:
• 16. 04. 2011-12. Občinska orientacija v Št.
Juriju
MLAJŠI PIONIRJI: 2., 6. in 12. mesto (3 ekipe)
MLAJŠE PIONIRKE: 7. mesto
STAREJŠI PIONIRJI: 17. in 18. mesto (2 ekipi)
• 11. 6. 2011 - Regijska orientacija v Velikih poljanah
(GZ Ribnica)
MLAJŠI PIONIRJI (Blaž Štrubelj, Anže Štrubelj,
Tom Travnik): 1. mesto
• 17.9.2011 - Državna orientacija na Črnem Vrhu
nad Cerknim
MLAJŠI PIONIRJI (Blaž Štrubelj, Anže Štrubelj,
Tom Travnik): 29. mesto
• 24.9.2011 – Pokal KS Št. Jurij, PIONIRJI: 3. mesto,
1.10.2011
• 10. 2011- Občinsko tekmovanje GZ Grosuplje v
Grosuplju
MLAJŠI PIONIRJI: 7. mesto

• 22. 10. 2011 - 6. Občinski kviz GZ Grosuplje v
Ponovi vasi
STAREJŠI PIONIRJI 1 (Izak Garbas, Nejc
Štrubelj, Tilen Tomat): 2. mesto
STAREJŠI PIONIRJI 2 (Natalia Planinšek, Eva
Kastelic, Petra Šircelj): 8. mesto
MLAJŠI PIONIRJI 1 (Blaž Štrubelj, Anže Štrubelj,
Tom Travnik): 2. mesto
MLAJŠI PIONIRJI 2 (Sandi Sever, Matic Ahlin,
Anže Perčič): 3. mesto
MLAJŠI PIONIRJI 3 (Lucija Garbas, Nadja
Planinšek, Klara Kadunc): 6. mesto
MLAJŠI PIONIRJI 4 (Žana Dinghauser, Anže
Gale, Maks Škrjanec, Erik Fišter): 12. mesto
• 5.11.2011 - Regijski kviz regije Ljubljana II v
Šmarju – Sap
MLAJŠI PIONIRJI 1 (Blaž Štrubelj, Anže Štrubelj,
Tom Travnik): 3. mesto
MLAJŠI PIONIRJI 2 (Sandi Sever, Matic Ahlin,
Anže Perčič): 12. mesto
STAREJŠI PIONIRJI 1 (Izak Garbas, Nejc
Štrubelj, Tilen Tomat): 16. mesto
13
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Poročilo POVELJSTVA
Podpoveljnik Boris Njenjić

aktivne gasilce in privabiti člane, ki so manj aktivni
pri teh opravilih. Uvedba teh novosti se je izkazala
za uspešno.
Kot vsako leto smo tudi v letu 2011 operativni gasilci
namenili veliko časa in truda za interveniranja,
izobraževanja, vaje, usposabljanja in vzdrževanje
ter čiščenje opreme. Vse to le zato, da prihitimo na
pomoč tistemu, ki jo potrebuje.
Pozdravljam Vas z gasilskim pozdravom NA POMOČ!

Intervencije
V letu 2011 smo imeli 48 izvozov, ReCO LJ nas je 39
krat aktiviral prek pozivnikov in 9 krat po telefonu.
Posredovali smo:

Delo poveljstva
Poveljstvo je imelo vsak mesec sestanek, na
katerem smo analizirali intervencije, reševali tekočo
problematiko, sprejemali plan nabave za opremo,
ki smo jo potrebovali in si izmenjavali informacije,
pobude ter vprašanja povezana z operativnim delom
PGD Grosuplje. V začetku januarja 2012 smo imeli
razširjeno sejo poveljstva, katerega so se udeležili
skoraj vsi operativci. Namen razširjenega sestanka
je bil, da poleg tekočega dela pregledamo in
analiziramo delo operativne enote v letu 2011. Tudi
preteklo leto je poveljstvo pomagalo pri organizaciji
pokalnega tekmovanja za starejše gasilce, ki je
potekalo v mesecu maju. Prav tako smo sodelovali
pri organizaciji občinskega in regijskega tekmovanja
oktobra, ki sta potekala na šolskem igrišču OŠ Brinje
in pred GC Grosuplje. V preteklem letu smo veliko
časa namenili rednim mesečnim vajam. Skrbeli
smo, da se naši operativni člani redno udeležujejo
mesečnega preverjanja radijskih zvez, ki ga
organizirajo vsa društva v Gasilski zvezi Grosuplje.
Pripravljali smo predstavitvene vaje za občane in
otroke iz šol oz. vrtcev.
V letu 2011 smo uvedli redne mesečne vaje, v ta
namen smo opravili več kot 600 delovnih ur. Poleg
rednih vaj smo uvedli tudi mesečni pregled vozil in
opreme. Organizirali smo pet skupin, ki imajo nalogo,
da izvajajo pregled opreme in vozil, ter čiščenje garaž
in vozil. S skupinami smo želeli razbremeniti bolj
14

-

4 krat POŽAR NA VOZILIH
2 krat DIMNIŠKI POŽAR
9 krat POŽAR V NARAVI
12 krat POŽAR SMETI
5 krat POŽAR KOMUNALNEGA ZABOJNIKA
1 krat POŽAR V OBJEKTIH
1 krat POŽAR NA GRADBIŠČU
3 krat PROMETNE NESREČE
1 krat NUDENJE PRVE POMOČI
3 krat ODPIRANJE VRAT
4 krat ČRPANJE VODE
3 krat NEVARNE SNOVI

V letu 2011 smo veliko časa posvetili usposabljanju
in praktičnim vajam, kar smo pozneje s pridom
izkoriščali na intervencijah. Vsa posredovanja so bila
uspešna.
Povprečni čas izvoza, to je čas od prejetega poziva
do izvoza prvega vozila, je 3,56 minute. Povprečno
število gasilcev na intervenciji 12,68. Na vseh
intervencijah, je skupno sodelovalo 609 gasilcev, ki
smo opravili 615,22 ur. V ta čas nista všteta čiščenje
in priprava opreme po intervenciji.
Tudi letos imamo operativca leta, ki je posredoval na
35. intervencijah, to je Marko Katern.
Zgledno in uspešno smo sodelovali z ostalimi društvi
v Gasilski zvezi Grosuplje, Gasilsko brigado Ljubljana,
delavci NMP in Policijo, k temu bomo strmeli tudi v
prihodnje.

Podpoveljnik Stanko Kordiš

28.9.2011 vaja IDA, vitel
18.10.2011 vaja v Šmarju Sap v sodelovanju s PGD
Šmarje Sap
17.11.2011 notranji napadi
1.12.2011 vaja v DSO
Skupaj je bilo porabljenih preko 800 delovnih ur.

V letu 2011 smo za operativno izobraževanje
vzpostavili bolj temeljit sistem izvajanja operativnih
vaj. Pridružilo se nam je tudi nekaj mladih obetavnih
operativcev. Vaje so se izvajale večinoma v Gasilskem
centru, nekaj vaj pa je bilo opravljenih na terenu ter
v sodelovanju z drugimi društvi iz Gasilske zveze
Grosuplje. Sodelovali smo tudi pri izvajanju evakuacij
iz osnovnih šol in vrtcev ter izvedli nekaj prikaznih
vaj za občane in podjetja. Kratek pregled dogodkov:

Redne mesečne vaje - vrvna tehnika

Operativne vaje in evakuacije
9.1.2011 vaja IDA
13.1 2011 vaja IDA
11.2.2011 vaja vrvna tehnika
17.2.2011 vozli, lestve
23.2.2011 vozli, lestve

Vaja - vozli

9.3.2011 nameščanje KED opornice
11.3.2011 nameščanje KED opornice
24.3.2011 vrvna tehnika, defibrilator
31.3.2011 vrvna tehnika, defibrilator
21.4.2011 rollglis, tesnilni in dvižni program
5.5.2011 rollglis, tesnilni in dvižni program
18.5.2011 notranji napadi, lestve
25.5.2011 notranji napadi, lestve
10.6.2011 evakuacija vrtec Mojca in Pastirček
3.9.2011 tehnično reševanje v sodelovanju z GB 		
Ljubljana

Vaja - prva pomoč

21.9.2011 vaja IDA, vitel
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Vaja - tehnika gašenja notranjih požarov

Vaja - dvižni in tesnilni program

Vaja - posredovanja ob prometnih nesrečah

Vaja - dvižni in tesnilni program

Prikazne vaje in obiski otrok
12.1.2011 obisk otrok iz OŠ Adamičeva
4.3.2011 obisk otrok iz vrtca Pastirček
17.3.2011 obisk otrok v vrtcu Mojca
11.5.2011 obisk otrok iz vrtca Kekec
18.5.2011 obisk otrok v vrtcu Kekec
20.52011 obisk otrok iz vrtca Kekec
Vaja - tehnično reševanje

24.6.2011 prikazna vaja v Šmarju Sap
3.10.2011 obisk otrok v vrtcu Rožle
5.10.2011 obisk otrok iz OŠ Brinje
18.10.2011 obisk otrok iz vrtca Pastirček
22.10.2011 prikazna vaja v Hrastju
23.10.2011 prikazna vaja za družine naših članov
27.10.2011 obisk otrok iz vrtca Kobacaj
28.10.2011 obisk otrok v vrtcu Zvonček v Žalni

Prikazna vaja v Šmarju -Sapu
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Skupaj je bilo porabljenih približno 150 delovnih ur.

Obisk otrok v vrtcu
Mojca, 17.3.2011

Obisk otrok iz vrtca
Kekec, 20.5.2011

Evakuacija in predstavitev opreme v vrtcu
Pastirček in Mojca
10.6.2011
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Obisk otrok iz vrtca
Kobacaj, 27.10.2011

Obisk otrok iz vrtca
Kekec, 11.5.2011

Obisk otrok iz OŠ LA
enota Adamičeva
12.1.2011
18

Mesečni pregledi, čiščenje, vzdrževanje in servisiranje vozil ter opreme
Mesečno in tedensko smo izvajali preventivne preglede, zagrevanje, čiščenje ter opravljali kondicijske vožnje
z vozili. Za vsa vozila in opremo smo izvajali redne servise, manjša popravila ter vgradili nekaj nove opreme
in izvedli nekaj manjših tehničnih izboljšav.
Skupaj je bilo porabljenih približno 400 delovnih ur.

Popravilo črpalke na vozilu AC 16/50

Mesečni pregled vozil in opreme

Montaža dodatne svetlobne signalizacije na vozilu GVC 16/25

Redno mesečno čiščenje garaž

Čiščenje gasilskega centra in okolice

Mesečno čiščenje vozil
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V letu 2011 smo v operativni enoti pridobili:

Podpoveljnik Jošt Kadunc

št.
tečajnikov

Izobraževanje operativnih gasilcev
V letu 2011 smo tako kot pretekla 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 gasilski šoli je en član operativne enote PGD
Grosuplje opravil usposabljanje za poklicnega gasilca.

3

tečaj za mentorja mladine

1

tečaj za reševalca ob nesrečah z
nevarnimi snovmi

4

tečaj za tehničnega reševalca

2

tečaj za uporabnika dihalnega aparata

5

tečaj za usposabljanje gasilcev za gašenje
notranjih požarov modul A

4

tečaj za usposabljanje gasilcev za gašenje
notranjih požarov modul B

6

tečaj za vodjo enote

2

tečaj za vodjo enot

1

tečaj za uporabnika radijskih postaj

1

tečaj za potapljača 1

1

tečaj za gašenje požarov v naravnem okolju

1

tečaj za bolničarja

6

tečaj za usposabljanje gasilcev za delo z
motorno žago

11

tečaj za polnjenje tlačnih posod IDA
(kompresorist)

20

enodnevni tečaj posredovanje ob
prometnih nesrečah (GB Ljubljana)

INTERVENCIJE PO DNEVIH V TEDNU
V LETU 2011

VODJE INTERVENCIJ V LETU 2011
2

opravilo tečaj

PON; 5

TOR; 4

2
SRE; 10

NJENJIČ BORIS
KORDIŠ STANKO

13

NED; 11

SELIŠNIK MIRAN

29

ČET; 4

FURLAN LUKA
PAJK KLEMEN

1

SOB; 5

BOBEK NEJC

1

JAN; 3

FEB; 3
MAR; 6

NOV; 1
APR; 8

OKT; 6

SEP; 4
AVG; 3
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JUL; 3

PET; 9

ŠTEVILO IZVOZOV VOZIL NA INTERVENCIJE
V LETU 2011

INTERVENCIJE PO MESECIH V LETU 2011

DEC; 6

PONEDELJEK
TOREK
SREDA
ČETRTEK
PETEK
SOBOTA
NEDELJA

JUN; 3

MAJ; 2

JAN
MAR
MAJ
JUL
SEP
NOV

PV-1 ; 4

FEB
APR
JUN
AVG
OKT
DEC

GVM-1 ; 4

PV-1 ; TRANSPORTER SYNCRO
GVM-1 ; TRANSPORTER TDI
GVC 16/25 ; MB ATEGO 1529
AC 16/50 ; MB 1422

GVC 16/25 ; 36
AC 16/50 ; 29

Požarno pokritje (min):
Povprečen izvoz (min):
Povprečen prihod na kraj intervencije (min) :
Skupno ur:
Skupno gasilcev:

8,04
3,96
4,08
615,22
609
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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.

4.1.2011
8.1.2011
14.1.2011
4.2.2011
9.2.2011
11.2.2011
13.3.2011
14.3.2011
27.3.2011
27.3.2011
27.3.2011
27.3.2011
3.4.2011
7.4.2011
8.4.2011
9.4.2011
11.4.2011
15.4.2011
23.4.2011
27.4.2011
1.5.2011
18.5.2011
7.6.2011
12.6.2011
29.6.2011
5.7.2011
6.7.2011
14.7.2011
8.8.2011
26.8.2011
27.8.2011
5.9.2011
11.9.2011
28.9.2011
28.9.2011
2.10.2011
5.10.2011
7.10.2011
7.10.2011
10.10.2011
16.10.2011
9.11.2011
6.12.2011
8.12.2011
16.12.2011
22.12.2011
28.12.2011
31.12.2011

DATUM

15:44
17:47
12:07
13:47
15:19
19:54
8:37
14:19
0:35
1:56
4:36
5:53
23:52
23:04
15:57
19:48
17:00
19:50
13:40
15:21
17:48
23:46
18:40
3:52
16:42
13:26
4:00
21:59
18:12
20:44
14:55
19:20
17:04
18:16
23:01
0:08
10:36
8:18
23:50
14:18
18:14
23:12
13:07
9:16
17:28
14:23
16:13
10:11

URA

INTERVENCIJA - POZIV

Višnjegorski klanec - smer dolenjska gori tovorno vozilo
Ponova vas 7 - dimniški požar
Pred Veliko Račno - prometna nesreča
Požar podrasti v Smrekcu - policija čaka v bližini Motvoza
Smrekec - požar, policija na kraju
Taborska 43 - nasproti tega naslova gori ob progi
Od Višnje gore proti Grosupljem gori avto na AC
Smrekec - gorijo smeti, policisti vas bodo počakali pri Motvozu
Pred Osnovno šolo Brinja požar v naravi
V bližini OMW pri motelu gori zabojnik
Prešernova pred domom ostarelih levo gori smetnjak
Gorita zabojnika za smeti na Slomškovi in Pod Jelšami
Odpiranje vrat Stranska pot 1b, policija na kraju
Požar pri podjetju Kops na Kolodvorski
Ljubljanska 4F oseba se ne odziva
Brezje pri Grosupljem 89 - vali se črn dim
Taborska 34 pri romskem naselju - Smrekec gori trava
Romsko naselje Smrekec gorijo smeti in bela tehnika - policija na kraju
Luče proti Krki - gori gozd prosijo za pomoč
Vonj po plinu - Taborska 6
Črpanje vode Adamičeva 24A
Gori drevo - Pod Gozdom cesta V/2
Poplave Ane Galetove 3
Dolenja vas pri Polici gori baraka
Brinja c. II/5 Guštin gori v stanovanjski hiši (plin)
Izteka gorivo iz osebnega avtomobila po prometni nesreči - Sp. Blato
Gasilska 1 - Tuš teče voda
Slomškova 8 iztekel bencin na parkirišče
Nasproti Tuša gori ob progi
Gorijo gume pri Smrekcu - deponija Šircelj
Zopet gori žaga Smrekec - deponija Šircelj
Gorijo smeti v romskem naselju Smrekec
Romski tabor Smrekec - gorijo odpadki
Gori telefonski drog ob železnici km 128-430
Za Streetom gori kup smeti
Na relaciji od doma starejših občanov proti motelu gorijo zabojniki
Višnjegorski klanec proti NM gori tovorno vozilo
Višnjegorski klanec v smeri proti Ivančni Gorici gori tovorno vozilo
Na AC Grosuplje - Višnja Gora gori avto po prometni nesreči
Črpanje vode - Brezje pri Grosuplju
Luče 49 dimniški požar, prosijo za pomoč
Manjši ogenj v romskem naselju Smrekec, policisti so že tam
Brinje cesta I/8 stanovnje Hribar odpiranje vrat
Romsko naselje Smrekec proti Motvozu se kadi - policija na kraju
AC smer NM v višini Petrola Podsmreka gori tovorno vozilo
Pri OŠ Brinje gori gradbena ograja pri trafo postaji v izgradnji
Za Motvozom gorijo smeti
Smrekec - gorijo smeti

AKTIVIRANJE
POZ. / TEL.

POZIVNIK
POZIVNIK
POZIVNIK
POZIVNIK
POZIVNIK
POZIVNIK
POZIVNIK
POZIVNIK
POZIVNIK
POZIVNIK
POZIVNIK
TELEFON
TELEFON
POZIVNIK
TELEFON
POZIVNIK
POZIVNIK
POZIVNIK
POZIVNIK
TELEFON
POZIVNIK
POZIVNIK
POZIVNIK
POZIVNIK
POZIVNIK
TELEFON
TELEFON
POZIVNIK
POZIVNIK
POZIVNIK
POZIVNIK
TELEFON
POZIVNIK
POZIVNIK
POZIVNIK
POZIVNIK
POZIVNIK
POZIVNIK
POZIVNIK
TELEFON
POZIVNIK
POZIVNIK
POZIVNIK
POZIVNIK
POZIVNIK
POZIVNIK
POZIVNIK
TELEFON

Intervencije v letu 2011
16
17
13
14
20
19
19
9
17
10
6
5
4
19
7
21
19
11
17
5
12
11
32
10
19
5
4
13
14
10
10
14
13
11
14
13
14
15
17
2
14
12
11
7
16
12
12
4

15:47
17:49
12:11
13:53
15:24
19:56
8:41
14:25
0:39
1:59
4:40
5:58
23:59
23:07
16:06
19:50
17:04
19:53
13:43
15:26
17:52
23:49
18:42
3:57
16:45
13:30
4:08
22:01
18:15
20:47
14:59
19:24
17:09
18:20
23:03
0:12
10:40
8:22
23:54
14:23
18:17
23:16
13:10
9:21
17:31
14:27
16:16
10:15

3
2
4
6
5
2
4
6
4
3
4
5
7
3
9
2
4
3
3
5
4
3
2
5
3
4
8
2
3
3
4
4
5
4
2
4
4
4
4
5
3
4
3
5
3
4
3
4

ŠT.
IZVOZ NA INT. / MIN
GASILCEV

15:53
17:52
12:14
13:56
15:27
20:00
8:53
14:27
0:41
2:03
4:43
6:01
0:22
23:09
16:08
19:53
17:08
19:56
13:51
15:28
17:54
23:51
18:44
4:09
16:47
13:34
4:09
22:03
18:18
20:49
15:01
19:28
17:11
18:25
23:05
0:16
10:48
8:30
0:04
14:27
18.29
23:20
13:14
9:24
17:42
14:31
16:18
10:17

6
3
3
3
3
4
12
2
2
4
3
3
3
2
2
3
4
3
8
2
2
2
2
12
2
4
1
2
3
2
2
4
2
5
2
4
8
8
10
4
12
4
4
3
9
4
2
2

PRIHOD NA INT.
/ MIN

9
5
7
9
8
6
16
8
6
7
7
8
10
5
11
5
8
6
11
7
6
5
4
17
5
8
9
4
6
5
6
8
7
9
4
8
12
12
14
9
15
8
7
8
12
8
5
6

POŽARNO
POKRITJE
(min)

43
46
166
33
71
28
95
24
40
94
30
38
38
55
33
12
36
20
90
77
22
49
244
53
63
64
76
41
12
86
65
20
36
34
11
33
66
42
60
382
91
47
33
44
42
50
21
28

ČAS
INT.
(min)

11,47
13,03
35,97
7,70
23,67
8,87
30,08
3,60
11,33
15,67
3,00
3,17
2,53
17,42
3,85
4,20
11,40
3,67
25,50
6,42
4,40
8,98
130,13
8,83
19,95
5,33
5,07
8,88
2,80
14,33
10,83
4,67
7,80
6,23
2,57
7,15
15,40
10,50
17,00
12,73
21,23
9,40
6,05
5,13
11,20
10,00
4,20
1,87

ŠT. DEL.
UR
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Udeležba operativnih članov na vseh
intervencijah v letu 2011
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.

PRIIMEK IN IME
FURLAN LUKA
NJENJIČ BORIS
KATERN MARKO
KORDIŠ STANKO ml.
BOBEK NEJC
ŠIRCELJ MATIC
MARINČIČ MILAN
KADUNC JOŠT
KAVŠEK JANEZ
PAJK KLEMEN
JAKLIČ MARTIN
FIŠTER DEJAN
LJUBANOVIČ MARIO
ZORC PETER
DREMELJ NEJC
BOBEK SERGEJ
PAPEŽ DEJAN
ŠIRCELJ ANDREJ ml.
HOJNIK JANEZ
PERME ZDRAVKO
FERKULJ LUKA
KADUNC JOŽE (Kušar)
SEVER SIMON
KNEZ BOŽO
KADUNC JOŽE (Ribič)
PAPEŽ GREGOR
SELIŠNIK MIRAN
URBANČIČ MARJAN
JAKLIČ FRANC
BRODNIK JANEZ
GAVEZ FILIP
SKUBIC ANŽE
VRHOVEC IZTOK
CVETKOVIČ BOŠTJAN
KNEP JOŽE
ŠTANGAR JANEZ
JAKLIČ PRIMOŽ
LIPIČ JANEZ
PIRC MATJAŽ
SEVER MATEJ
SEVER PRIMOŽ
BRODNIK JANEZ ml.
BURGER AVGUST
DREMELJ FRANC
HOJNIK JANI
KADUNC DAMJAN
KORDIŠ STANE
SEVER IGOR

SKUPAJ
42
40
38
37
29
28
26
25
25
25
24
23
19
19
18
17
17
17
14
13
12
10
10
9
7
6
6
5
4
3
3
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0

UDELEŽBA V %
87,5
83,3
79,2
77,1
60,4
58,3
54,2
52,1
52,1
52,1
50,0
47,9
39,6
39,6
37,5
35,4
35,4
35,4
29,2
27,1
25,0
20,8
20,8
18,8
14,6
12,5
12,5
10,4
8,3
6,3
6,3
6,3
6,3
4,2
4,2
4,2
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Udeležba operativnih
članov PGD Grosuplje
na mesečnih operativnih vajah 2011
PRIIMEK IN IME

SKUPAJ

UDELEŽBA V %

1. BOBEK NEJC

13

100,0

2. BOBEK SERGEJ

9

69,2

3. CVETKOVIČ BOŠTJAN

1

7,7

4. DREMELJ FRANC

1

7,7

5. DREMELJ NEJC

8

61,5

6. FIŠTER DEJAN

2

15,4

7. FURLAN LUKA

10

76,9

8. GAVEZ FILIP

4

30,8

9. HOJNIK JANEZ

6

46,2

10. JAKLIČ MARTIN

6

46,2

11. KADUNC JOŠT

11

84,6

12. KADUNC JOŽE (Kušar)

3

23,1

13. KATERN MARKO

12

92,3

14. KAVŠEK JANEZ

12

92,3

15. KORDIŠ STANKO ml.

13

100,0

16. LJUBANOVIČ MARIO

9

69,2

17. NJENJIČ BORIS

13

100,0

18. PAJK KLEMEN

13

100,0

19. PAPEŽ DEJAN

12

92,3

20. PAPEŽ GREGOR

7

53,8

21. SELIŠNIK MIRAN

5

38,5

22. SEVER PRIMOŽ

1

7,7

23. SEVER SIMON

3

23,1

24. SKUBIC ANŽE

1

7,7

25. ŠIRCELJ ANDREJ ml.

2

15,4

26. ŠIRCELJ MATIC

9

69,2

27. URBANČIČ MARJAN

1

7,7

28. ZORC PETER

2

15,4

Povprečna udeležba 14,54 gasilcev

Povprečna udeležba
12,69 gasilcev, skupaj gasilcev 609
Legenda:
• nosilci pozivnika in prejemniki SMS-a
• prejemniki SMS-a
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* Povprečje intervencij je narejeno na podlagi vseh pozivov
preko Regijskega centra Ljubljana. Na vseh intervencijah skupaj
(aktiviranih preko pozivnikov), se je v letu 2011 le teh največkrat
udeležil MARKO KATERN.

Vozni park
Glavni strojnik in vodja voznega
parka MARTIN JAKLIČ

Preteklo leto na področju vozil in ostalih naprav v naši
gasilski enoti ni presegalo povprečnih standardov.
Vsa štiri vozila, ki jih uporabljamo, smo vzdrževali
vzajemno in skrbno. Z novo ekipo poveljstva smo
določili nekaj rednih dolžnosti posameznikov, ki so
v naprej določeni, da vozila vsak mesec pregledajo
ter po pregledu zapišejo poročilo, o morebitnih
napakah pa obvestijo glavnega strojnika ali enega
izmed podpoveljnikov. Ob rednih pregledih vozil smo
ugotovili nekaj napak, ki smo jih z manjšimi posegi
odpravili sami, kar pa nismo uspeli, so nam pomagali
različni strokovni servisi po Sloveniji.
Kot že omenjeno smo veliko napak odpravili, vendar
kljub trudu so nam ostale nekatere na vozilu AC 16/50,
ki sicer niso prioritetnega pomena, vendar pa vozilu
zmanjšujejo operativnost in varnost med vožnjo. Kot
vse ostale bomo tudi te odpravili v doglednem času
z dogovorom in odobritvijo Gasilske zveze Grosuplje.
Sredi preteklega leta smo opravili tudi z vsemi vozili
in drugo strojno opremo (agregati, vpihovalci zraka,
motornimi črpalkami…) reden servis ter preizkusili
druge tehnične zmožnosti, katere so njihov produkt.
Glede na dobro skrb in vzdrževanost so vsi stroji
servis prestali brez težav in dodatnih posegov.
Ker smo enota, ki v naši občini posreduje največkrat
in verjetno opravi tudi največ gasilskih voženj, kar je
razvidno tudi v priloženi tabeli, so se na nekaterih
vozilih pojavile tudi manjše poškodbe, ki so bile
razlog manjše nepazljivosti naših voznikov. Ker smo
vsako poškodbo transparentno predstavili vsem
uporabnikom naših vozil, se je glede na sedanje stanje
previdnost zelo izboljšala, saj vozniki še bolj pazijo na

vozila med vožnjo in premikanjem po dvorišču.
V preteklem letu pa vseeno nismo samo vzdrževali
obstoječega, ampak smo dodajali in nadgrajevali
opremo, ki je vgrajena v naša vozila. Omenil bi le nekaj
večjih pridobitev v našem voznem parku, za kar se
lahko zahvalimo našim članom v upravnem odboru,
ki so realizacijo začrtanega plana tudi omogočili.
V namen večje vidljivosti na poti na intervencijo
smo v GVC 16/25 vgradili elektro rele, ki omogoča
vklop utripanja dolgih luči, da še bolj opozorijo na
naše vozilo ob slabši vidljivosti. Za omenjeno vozilo
smo kupili še nekaj druge opreme, ki nam pomaga
pri reševanju ljudi v prometnih nesrečah in drugih
izrednih dogodkih.
Kot sem že v začetku omenil, smo nekatere napake na
vozilu AC 16/50 vseeno odpravili. Že nekaj časa smo
imeli težave z dodatno razsvetljavo na nadgradnji,
zato smo se v sklopu odprave poškodbe odločili
za sanacijo pnevmatskega stolpa in namestitve
modernejše osvetlitve. V ta namen smo zamenjali
dvižni pnevmatski steber ter vgradili svetilke, ki se
napajajo iz alternatorja vozila, zato ne potrebujemo
zaganjati agregata, ki je pa še vedno sestavni del
opreme na vozilu.
Zaradi pronicanja vode iz črpalke na vozilu AC16/50,
smo jo sami odmontirali ter peljali na popravilo k
konstruktorju v Ljubljani v podjetje Turboinštitut.
Zamenjali so prvi rotor ter nekaj tesnilnih in ležajnih
delov in s tem omogočili normalno delovanje črpalke
še nekaj prihodnjih let.
Kot že lani se bom tudi v letošnjem letu trudil ohranjati
vozila v dobri kondiciji in vzdrževanosti, da bodo služila
še naslednjim generacijam, ki prihajajo za nami. Glede
na to, da se bo verjetno že naslednje leto sedanja
generacija še bolj utrdila na zahtevnih in odgovornih
mestih našega gasilskega društva, si želim, da bi tudi
takrat delovali v slogi s še boljšo voljo in neizmernim
pogumom, kot to delamo zdaj.
Uporaba vozil v letu 2011:
Vozilo

prev.km.

št.izvozov

PV 1

5449

125

črpalka/h

agregat/h

19h
55min

GVM 1

6121

111

GVC
16/25

982

103

14h50min

AC 16/50

1118

87

12h30min

SKUPAJ

13670

426

27h20min

19h
55min
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Pomočnik poveljnika za radijske
zveze NEJC BOBEK

Pomočnik poveljnika za izolirne
dihalne aparate MATIC ŠIRCELJ
V preteklem letu smo
na področju IDA organizirali vaje za operativne
gasilce. Vsebine vaj so
bile predvsem ponovitev
osnovnega opremljanja
in ravnanja z napravo
IDA, ter posredovanje
pri notranjih požarih z
uporabo le-te.

V preteklem letu smo na področju radijskih zvez
uvedli kar nekaj sprememb. Ena večjih sprememb je
bila izvajanje rednega mesečnega testa pozivnikov,
ki sem ga tudi evidentiral.
Januarja smo prejeli nov protokol preverjanja radijski postaj od GZ Grosuplje. Čas in lokacije preverjanj
so ostale enake kot doslej, spremenil se je pa način
izvajanja. Mesečno smo preverjali slišnost radijskih
postaj, tako kot v preteklem letu. Preverjanju se je
udeležilo 24 članov, to je v povprečju 2 člana na preverjanje, kar je veliko slabše kot v enakem obdobju
leta 2010, ko se je preverjanja udeležilo 4,67 članov
na preverjanje.

4 komplete IDA (Draeger) smo predali v uporabo drugim društvom
naše gasilske zveze, v zameno pa smo pridobili 4
druge (Auer).
Imeli smo tečaj za polnilca tlačnih posod, katerega
se je udeležilo 11 članov. Kompresor za polnjenje
tlačnih posod, IDA in maske so bili po potrebi n a rednem kontrolnem pregledu.

Pomočnik poveljnika za prvo pomoč
KLEMEN PAJK

V mesecu septembru je v prostorih Gasilskega centra Grosuplje potekal praktični del osnovnega tečaja
za čin gasilec, pri katerem smo tečajnikom prikazali
različne modele radijskih postaj, delovanje in uporabo le-teh. Po skupinah smo tudi obnovili predhodno
znanje ostalih operativnih članov
Poleg rednih servisov pozivnikov in radijskih postaj
smo pridobili tudi tri nove digitalne ročne radijske
postaje, dokupili pa sedem mikrofonov za radijsko
postajo, in sicer pet za Motorolo DP 3600 in dva za
Motorolo GP 380. Nove ročne radijske postaje smo
zamenjali z dotrajanimi.
Z željo, da bomo v novem letu sodelovali še bolje in
izpolnili vse zadane cilje, vas pozdravljam z gasilskim pozdravom NA POMOČ!!
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Minulo leto smo je na področju prve pomoči kupilo kar
nekaj nove opreme. Na začetku dopolnjevanja opreme
smo kupili KED oz. steznik za imobilizacijo hrbtenice
pri izvlačenju ponesrečenca v sedečem položaju.
Naslednji nakup so bila koritasta nosila ki za pritrjevanja ponesrečenca tudi v vertikalnem dvigu. Prav tako
smo se člani poveljstva odločili za nakup kisikove jeklenke in ohio maske, ki se uporablja pri vseh bolnikih,
čigar stanje zahteva visoke koncentracije vdihanega kisika. Z vso to novo opremo bo naša oskrba občanov ter
ostalih ljudi še boljša.

Orodjar DEJAN PAPEŽ

V preteklem letu smo v orodjarni opravili kar
nekaj dela. Navezali smo večino cevi, popravili
nekaj nahrbtnjač, namestili stojalo za orodje,
ki je zdaj bolj pregledno. Popravljene cevi smo
premestili na regal z rezervno opremo, ki se
nahaja v polnilnici IDA.
Tudi orodjarna je zdaj večkrat pospravljena,
zato bi želel, da kdor uporablja orodjarno, naj
pospravi za sabo orodje, in pusti orodjarno tako,
kakršna je bila, ker le tako lahko vzdržujemo
red.

Člani A 				
MARKO KATERN
Člani
A
smo se v
letu 2011
sestali na
17-ih vajah,
kjer
smo
preizkušali
svoje znanje in sposobnosti. V
maju smo
se udeležili
tekmovanja, ki ga
je organiziralo PGD
Vrsnik, in
dosegli 10.
mesto.
V maju se je začelo tudi pokalno tekmovanje,
katerega smo se udeležili že drugo leto zapored. V Kamencah smo osvojili 15. mesto, v
Hajdošah pa 29. mesto. V septembru je v Škofji vasi potekalo zadnje pokalno tekmovanje
za člane. Kljub temu, da smo se v preteklem
letu udeležili samo dveh pokalnih tekem, smo
v skupnem seštevku dosegli 26. mesto. Prijavljenih je bilo 30 ekip.
V oktobru je bilo organizirano občinsko tekmovanje, na igrišču pri OŠ Brinje. Članske ekipe
smo se pomerile v vaji razvrščanja, štafeti z
ovirami in vaji z motorno brizgalno. Zaradi velikega števila napak smo osvojili 12. mesto. V
kategoriji članov A je nastopilo 17 ekip.
Na koncu bi se rad v imenu celotne ekipe članov A zahvalil našemu mentorju Janku Hojniku
za pomoč in strokovno podporo.
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Člani A pred tekmovanjem

Člani A po tekmovanju
26

Delo odbora s članicami
Vodja odbora PETRA LIPIČ

Kako smo bile članice v letu 2011 aktivne:

Darila za materinski dan, 23.3.2011

JANUAR, FEBRUAR, MAREC
• Udeležba članic na občnih zborih. V letu 2011
sva z Zalo predstavili delo članic Gasilske zveze
Grosuplje v PGD Škocjan.
• Materinski dan PGD Grosuplje – 23.3.2011.
V naši sredi sta bili dve krajanki. Domačinka
Zdenka Cerar nam je pripravila sproščen
pogovor o uspehu žensk v slovenski družbi,
Tina Baloh iz Šmarja pa nas je popeljala s
potopisnim predavanjem po poteh Kolumbije. Da
pa je bilo še bolj zanimivo, smo vmes pile pravo
kolumbijsko kavico.
Prisotne članice na materinskem dnevu

Justi Urbančič poprime tudi za meh

Domačinka Tina Baloh Potopisno predavanje Kolumbija
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Zala Kadunc, Iztok Vrhovec in Petra Lipič razdelili
spominke na materinskem dnevu

Zdenka Cerar na materinskem dnevu

APRIL, MAJ, JUNIJ
• 9. aprila 2011 je bil organiziran pohod članic
Gasilske zveze Grosuplje. Punce so se podale iz
Velike loke, čez Polževo, do Kriške vasi in potem
nazaj v Veliko loko.
• Tradicionalna Florijanova maša v mesecu Maju
je dogodek na katerem vedno sodelujemo
tudi članice. Tokrat smo bile v paradi prvič v
klobučkih.
Članice v paradi - Florijanova maša

Članice pri Florijanovi maši
• Vse naše članice so se izkazale tudi v mesecu
juniju, ko smo imeli grosupeljski gasilci veselico.
V kuhinji in na terenu smo marale biti punce
iznajdljive in pridne.
28

Pomoč v kuhinji - veselica

SEPTEMBER, OKTOBER
• Na občinskem tekmovanju v
mesecu oktobru smo članice
A PGD Grosuplje dosegle 3.
mesto.
• Vse leto so potekale čistilne
akcije, na katere so se v
velikem številu odzvale tudi
vse naše starejše in mlajše
članice. Ob tej priložnosti se
jim najlepše zahvaljujem za
izkazano pomoč v letu 2011,
ob enem pa upam, da lahko
pričakujem sodelovanje tudi v
prihodnje.
• Posvet regije Lj. II je potekalo
v Loškem potoku.

Članice A z mentorjem in predsednikom po občinskem tekmovanju

• Pomoč starejših članic v
kuhinji – regijsko in občinsko
tekmovanje – Obe tekmovanji
sta potekali v dopoldanskem
in popoldanskem času.
Organizacija je bila tu zelo
pomembna, saj je bilo treba
nahraniti ogromno lačnih ust.
NOVEMBER, DECEMBER
• 5. novembra smo se
članice PGD Grosuplje v
velikem številu udeležile
vsakoletnega srečanja članic
GZ Grosuplje. Tokrat je to
potekalo v Šmarju Sapu.

Članice pri čistilni akciji

• Članice smo se udeležile
tudi vsakoletnega izleta v
neznano.
• December - tradicionalno
okraševanje doma in
prižiganje novoletnih lučk
ob kuhanem vinu in prijetni
družbi.
Na izletu
29
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Srečanje nosilcev
koledarjev in njihovih partnerjev

Izlet na kras

Pomoč pri izdelavi narezkov ob
božično novoletnem okraševanju
Gasilskega centra
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Članice A 				
PETRA LIPIČ
S članicami smo se srečevale vsako sredo in
tako vadile za tekmovanja. Ker so punce že
skoraj vse mamice, smo bile vesele, da nam še
vedno uspeva. Tako smo ob navijanju njihovih
malčkov vseeno pridno metale cevi.

V mesecu oktobru smo se tako udeležile občinskega tekmovanja, ki je potekalo na domačem
terenu – v Grosuplju, kjer smo dosegle tretje
mesto. Ob tej priložnosti bi se vse punce zahvalile našemu mentorju Božu Knezu, ki nas je
imel vse leto na očeh, in nam tako v vseh teh
letih pomagal priti do dobrih rezultatov.

V lanskem letu sta se nam pridružili dve novi
članici – Janja Kutnar in Saša Sever, ki sta prav
tako veselo hodili na vaje in se z nami zabavale.

V prihodnje pa si želim, da tekmovalna desetina
članic A PGD Grosuplje ostane še naprej aktivna, saj bi tako skupaj še kaj prispevale k prepoznavnosti in rezultatom tekmovalnih desetin
Prostovoljnega gasilskega društva Grosuplje.

Članice A
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Starejši gasilci

Vodja odbora MARJAN URBANČIČ

Ekipa se je udeležila skupaj 24. tekmovanj.
Za pokal Slovenije je ekipa dosegla naslednje uvrstitve:
• PGD Oplotnica: 1. mesto + prehodni pokal
• PGD Grosuplje		

4. mesto

• PGD Vojnik		

11. mesto

• PGD Žalec		

4. mesto

• PGD Polje		

3. mesto

• PGD Lovrenc		

2. mesto

• PGD Prevalje		

2. mesto

V skupnem seštevku je ekipa dosegla
5.673,82 točk.
Za pokal GZ Slovenije je ekipi pripadlo 2. mesto.
Ekipa je osvojila:

Tekmovanja v letu 2011
Veterani PGD Grosuplje tekmujemo meddruštveno že 19. leto. Za pokal GZ Slovenije pa
15. leto.

•
•
•
•

5 pokalov na pokalnih tekmovanjih
10 pokalov na meddruštvenih tekmovanjih
1 pokal na občinskem tekmovanju
1 pokal na regijskem tekmovanju

Ekipa je osvojila skupaj 17 pokalov
Za organizatorja enega od 7 pokalnih tekmovanj v letu 2011 smo bili izbrani že drugič.
Za tako veliko tekmovanje kot je pokal Slovenije so potrebne velike priprave na organizacijskem kot na operativnem področju, to delo
opravijo predvsem mlajši člani društva.
Pripravo tekmovalnega prostora pa urejamo
največ člani tekmovale ekipe, to je ravnanje
travnatih površin, sejanje trave, zalivanje,
gnojenje, košnja trave in čiščenje igrišča.
Minulo leto se je naša ekipa udeležila 7 pokalnih, 15 meddruštvenih, 1 občinskega in 1
regijskga tekmovanja.
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Med letom je ekipa opravila še 69 vaj in 24 tekmovanj, to je 93 vaj.
Porabljen čas za vsakega tekmovalca je bil več
kot 300 ur.
Prevozili smo cca 5.000 km z društvenim kombijem.
Dodal bi, da naša ekipa zelo kliče po novih
članih, ki bi pomagali nadaljevati naše tekmovanje, da bi bili še bolj sposobni dosegati tako
dobre rezultate kod do slej.
Ekipa se zahvaljuje vsem, ki so kakor koli pripomogli k našim skupnim dosežkom v letu
2011.

Letno srečanje starejših gasilk in
gasilcev v Žalni
V soboto, 3. septembra 2011 je bilo v okviru Gasilske zveze Grosuplje in v organizaciji
prostovoljnega društva Žalna organizirano
srečanje starejših gasilcev iz vseh društev
občine Grosuplje.
Na začetku so nam domači starejši gasilci
– veterani prikazali gašenje s staro prevozno ročno brizgalno, nato pa še s skoraj 8o
let staro prenosno motorno brizgalno ILO.
Ta črpalka še deluje, po zaslugi gasilca tov.
Lojzeta Koščaka.
Po vaji smo bili vsi gasilci povabljeni v dvorano Kulturnega društva Žalna. Najprej nas je
pozdravil predsednik društva PGD Žalna tovariš Drago Goršič pa tudi poveljnik društva
tovariš Tone Javornik.
Pozdravil je nas tudi predsednik Gasilske
zveze Grosuplje tovariš Andrej Bahovec, ki je
bil vesel za tako številčne udeležbe.
Sledil je program z glasbo dveh harmonikarjev in baritonom.
Domače gasilke in gasilci so za vse udeležene pripravili prigrizek s pijačo in dobrotami
gasilk.
Sledilo je druženje, veliko smo si imeli povedati o delu v društvih na operativnem, organizacijskem področju in tudi o zasebnem
življenju.
Na zaključku srečanja so se povabljeni zahvalili domačim gasilcem za povabilo.
V upanju, da nam bo starejšim in obolelim bo
zdravje služilo, se srečamo prihodnje leto.

Gospodarska dela in
vzdrževanje gasilskega
centra z okolico
Gospodar MARJAN URBANČIČ
Potekale so priprave za pokalno tekmovanje,
spomladansko čiščenje vseh prostorov in urejanje travnih površin, ravnanje tekmovalnega
prostora, sejanje trave in gnojenje, košnja trave. Nadaljevali smo popravilo strehe na treh
delih garaž, pleskanje žleba pri vhodu v dom,
popravilo strelovoda na južni strani doma in povezav med svetlobnimi kupolami.
V oktobru smo začeli čiščenje kanalizacijskih
cevi okrog doma na stroške društva in občine.
Glavni kanalizacijski kanal pa je financirala
Krajevna skupnost. Organizirala je tudi sečnjo
grmovja ob progi vse do potoka. Prek Krajevne
skupnosti smo očistili strugo potoka Grosupeljščice.
Društvo je posodobilo vaške gasilske omarice v
Brezju, Brvacah, Hrastju, na Perovem in Jerovi
vasi. Stroške je krila Krajevna skupnost v vrednosti 3.500 EUR.
Delo smo nadaljevali v decembru s podiranjem
smrek za domom, ki meji na pekarno. 14 smrek
je bilo odpeljanih v ljubljansko škofijo, ki so krasile cerkev ob 550 letnici.
V mesecu oktobru je društvo organiziralo tudi
dve gasilski vaji v Hrastju in Perovem. Prikazana je bila osnovna potreba v prvih trenutkih
gašenja požarov.
Nedokončana dela
Izdelava vitrin za pokale in prapore, električnega kabla iz električne omarice do agregatne
postaje, ureditev vhoda v dom in avle v pritličju.
Treba je začeti obnovo kotlovnice, peči so preveč razsipne, poraba kurilnega olja je prevelika.
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Tekmovanje za pokal Gasilske zveze Slovenije v Oplotnici 21.5.2011. Starejši gasilci so osvojili 1. mesto in s tem
tudi prehodni pokal.

Vaja raznoterosti na tekmovanju za pokal GZ Slovenije v Grosupljem 28.5.2011
34

Častni gostje pred podelitvijo pokalov in priznanj
na pokalnem tekmovanju v Grosupljem

Dela in vaje
JOŽE KADUNC (Ribičev)		
član nadzornega odbora

15.12.2011 so bile posekane smreke za farno cerkev v
Grosuplju, in sicer 5 smrek.
16.12.2011 sta bili posekani dve smreki za cerkev na Spodnji Slivnici, ena smreka za komunalne gradnje, tri smreke za cerkev na Polici, ena smreka za Merkator Pekarno
v Grosuplju. Posek in prevoz je opravil Peter Vidic.
27.12.2011 je Peter Vidic posekal še zadnje štiri smreke.
Vse smreke so bile isti dan obsekane vejevja, tako da je
vejevje pripravljeno na sežig.
Opomba: Dar, ki ga je dal stolni župnik Jože Lap za pripravo smrek in samo delo, je znašal 40€. Znesek je bil
oddan v blagajno društva (priloga blagajniški prejemek).

Poročilo gasilske vaje »Perovo - Grosuplje«
(19.11.2011)

Dela in vaje pri PGD Grosuplje v letu 2011
1. Na predračun Stavbno kleparstvo in krovstvo
»JAN« je bilo izvedeno krpanje strehe nad
garažami, minijziranje in barvanje strehe med
garažo in stanovanjskim delom, odkrivanje
strehe ter montaže novega žleba nad vhodom v
mesecu juniju v vrednosti 1165€ (45 % občina predračun).
2. Sanacija kanalizacije in odvodnjavanje ter
sekanje grmičevja pri progi. Glavna dela so se
začela v začetku oktobra.
3. Posodobitev in izpopolnitev vaških hidrantnih
omaric. Delo se je začelo že v mesecu maju s
prvo nabavo v vrednosti 482€. Nato sta sledili
še dve nabavi v vrednosti 2455€. Kocman je
za Jerovo vas dobil gasilsko omarico za 545€.
SKUPAJ – 3482€ (Krajevna skupnost Grosuplje).
4. Sekanje drevoredov ob Pekarni Grosuplje. Prvi
dve smreki sta bili posekani 1.12.2011 za stolno
cerkev v Ljubljani
5. Vaja v Hrastju je bila 22. oktobra 2011 ob 15.
uri. Na vaji je bilo 30 gasilcev PGD Grosuplje in
vaščani iz Hrastja. (Poročilo)
6. Vaja na Perovem je bila 19. novembra 2011 ob
15. uri. Na vaji je bilo 22 gasilcev PGD Grosuplje
in vaščani Perovega. (Poročilo)
Poročilo o poseku smrek ob nekdanjem
»Vimontu« - zdajšnja Pekarna Grosuplje
1.12.2011 je Peter Vidic posekal dve smreki dolžine 8m,
ki ju je 3.12.2011 Janez Kastelic odpeljal v stolno cerkev v
Ljubljano, stolnemu župniku Jožetu Lapu.

V vaji so sodelovali:
- Božo Knez PGD Grosuplje: načrtovalec in
komentator
- Avgust Burger PGD Grosuplje: prikaz in gašenje
začetnih požarov
- Marjan Urbančič PGD Grosuplje: vodja starejših
gasilcev PGD Grosuplje
- Luka Furlan PGD Grosuplje: vodja operativnih
gasilcev PGD Grosuplje
- Iztok Vrhovec PGD Grosuplje: predsednik PGD
Grosuplje in govorec (zahvala)
- Stanko Dežman Perovo: vodja in priprava
vaščanov Perovega
- Ljubo Trošt Perovo: priprava in gašenje iz
hidranta na Perovem
- Marjan Boštjančič: zahvala v imenu vaščanov za
PGD Grosuplje
- Tone Kramar: lastnik kozolca in nedograjene
hiše, kjer se je vaja izvajala (hišna št. 14)
- Živko: kuhar
- Mercedes GVC 16/25 in kombi VW transporter
GVM1 = 9 gasilcev
- Mercedes AC 16/50 = 8 gasilcev
Na vaji je sodelovalo skupaj 19 gasilcev in 10 vaščanov.
Vaja je bila izvedena 19.11.2011 ob 15. uri na poslopju Toneta Kramarja iz Perovega 14 (uporaba vaškega hidranta in napada iz cisterne). Prikazano je bilo tudi gašenje
začetnih požarov z gasilniki (Avgust Burger). Vajo so si
ogledali vaščani Perovega in številni tudi preizkusili gašenje. Po končani vaji je bilo organizirano še srečanje z
malico, ki so jo pripravili vaščani Perovega.
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Moj pogled
NEJC DREMELJ			
mentor mladine, operativec

Moj pogled kot pogled operativca in mentorja
mladine na uspešno leto 2011
Sem Nejc Dremelj operativni član PGD Grosuplje in mentor mladine. Ponosen sem na naše najmlajše in na to, da
sem lahko vsak teden z njimi pri različnih dejavnostih.
V letu 2011 smo se udeležili veliko različnih tekmovanj,
kjer smo dosegali zelo dobre rezultate. Prejeli smo kar
sedem pokalov. Vesel sem, da sem del odbora za delo z
mladimi, saj sem spoznal, da me to delo osrečuje. Skozi
leto smo se udeleževali tudi raznih drugih delovnih akcij,
kot so čistilna akcija, Florijanova maša, sodelovali smo
na delavnici za materinski dan in drugje. Novost v tem
mandatu so tudi naši letni zbori mladih, kjer lahko naši
mladi pokažejo tudi svoje talente z drugih področij. V
mesecu oktobru smo se z mladimi udeležili organizirane
predstavitve gasilske tehnike pred gasilskim centrom,
kjer so bili prisotni tudi njihovi starši, babice in dedki.
Ponosen sem da sem grosupeljski gasilec. V prihodnje
želim pridobiti še več znanja in izkušenj na področju operative in tako izkušnje prenašati na mlade.

Gasilska knjižnica
ZALA KADUNC				
namestnica predsednika		
Ureditev gasilske knjižnice in vezava revij
(Gasilski vestnik, Gasilec in revija 112)

Odločila sem se, da bom uredila vse revije in knjige v
našem društvu. Zato sem poiskala vse revije, ki so bile
na različnih mestih v društvu. Iskanje sem razširila tudi
36

na GZG in na sosednja društva. Pri iskanju so mi pomagali Božo Knez, Marko Katern in Jože Kadunc (Jurčičeva). Revije sem dala vezati knjigovezu. V vsaki knjigi
je prešitih dvanajst številk (tekoče leto, letnik). Nekaj
letnikov pa sem združila, ker nismo našli popolnjenih
letnikov. V knjižnici je 47 vezanih knjig za leto 1958, 1960
in od leta 1970 do leta 2011.
Arhiv vsebuje naslednje revije po letih:
Gasilski vestnik (1958, 1960, od leta 1970 do leta 1991)
Gasilec (od leta 1992 do leta 2011)
Revija 112 (izid revije - sept. 2009, leto 2010, 2011)
Nato sem uredila še gasilsko knjižnico. Člane društva
sem prosila naj mi prinesejo knjižno gradivo, ki ga imajo
oz. so ga prejeli na različnih izobraževanjih. Med njimi
so tudi knjige oz. bilteni, ki izidejo po društvih ob visokih
obletnicah ali pa knjige, ki jih prejmemo v dar ob obisku
posameznih društev. Vse gradivo sem najprej pregledala, nato sem naredila popis knjig. Zatem sem jih razvrstila po področjih. Tematika knjig je večinoma gasilska
oz. tehnična (elektrika, stojništvo, varstvo pred požari).
Imamo pa tudi del gradiva, ki je sestavljen iz zapiskov
oz. skript, ki jih člani prinesejo iz posameznih izobraževanj. Pripravila sem tudi zvezek za vodenje izposoje
knjig v gasilski knjižnici.

Leto 2011 v
slikah
Januar

Prometna nesreča
pred Veliko Račno
4.1. 2011

Obisk šolarjev
iz OŠ LA, enota
Adamičeva, 12.1.2011

Član društva Božo
Knez najmlajšim
obiskovalcem predstavlja gasilstvo
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Operativni član Nejc
Bobek z otroki pri
prikazu gašenja
požara

28. 1. 2011 Srečanje nosilcev koledarjev s partnericami

Predsednik čestita Justi Urbančič, ki je priskočila na pomoč pri raznašanju koledarjev v
decembru 2010
38

Del naših članic, ki nam vedno stojijo ob
strani

Februar

11.2.2011 Vaja uporaba rollglissa

24.2.2011 Priprave
na Občni zbor - Tudi
naši starejši gasilci
vedno poskrbijo, da
je ob naših dogodkih vedno vse lepo
pripravljeno
Na sliki, z leve proti desni Zdravko Perme, Janez Štangar,
Jože Kadunc (Ribičev) in Marjan Urbančič

Še zadnje priprave v garažah in dvorani
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Marec

Zagorelo osebno vozilo na AC Višnja Gora - Grosuplje iz katerega je iztekalo gorivo, 13.3.2011

27.3.2011 Goreli zabojniki za smeti

14.3.2011 Gorele smeti v Smrekcu

V letu 2011 smo se velikokrat srečali z gorečimi zabojniki, ki so bili tarča vandalov, prav tako pa
smo se velikokrat soočili s požarom v naselju Smrekec.

9.3. in 11.3. 2011 Operativne vaje - nameščanje imobilizacijskega steznika
40

24.3. in 31.3. 2011 Vaja v Gasiskem centru prva pomoč in vrvna tehnika

22.3.2011 Izdelovanje voščilnic z najmlajšimi člani ob materinskem dnevu

4.3.2011 So nas obiskali otroci iz vrtca Pastirček

17.3. 2011 Smo bili na obisku v vrtcu Mojca
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April

19.4.2011 Čistilna akcija - MLADINA

... in ob koncu smo se posladkali s sladoledom

Maj

8.5.2011 Tradicionalna Florijanova maša, pri kateri so sodelovali predvsem starejše gasilke in gasilci.
Prvič se je Florijanove maše udeležil tudi župan občine Grosuplje dr. Peter Verlič s soprogo
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11.5. in 20.5. 2011 so nas obiskali otroci iz vrtca Kekec. 18.5. 2011 pa smo jim obisk vrnili.

Junij

18.6.2011 Gasilska veselica z ansamblom Kingston. Kot vsako leto za pripravo srečelova skrbi ekipa
naših pridnih gasilcev, prav tako ne manjka dobre volje in pripravljenosti v kuhinji. Dobro obiskana veselica je dokaz, da nas imajo ljudje radi.
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Starejši gasilci so se vse leto udeleževali tekmovanj v različnih krajih Slovenije

11.6.2011 Regijska orientacija v Velikih poljanah

24.6.2011 Operativna vaja v sklopu praznovanja Šmarske 130 letnice
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14.6. 2011 Smo imeli zaključek letnih vaj za mladino

Julij

2.7.2011 Tudi v poletnih mesecih naši operativni člani skrbijo za pregled in čiščenje opreme

Avgust

28.8.2011 Starejši gasilci so tekmovali za pokal Gasilske zveze Slovenije na Lovrencu na Dravskem polju
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1.8.2011 Urejanje okolice pred Gasilskim centrom in priprave na dokončno ureditev otroškega igrišča. V pripravah so intenzivno sodelovali tudi nekateri naši najmlajši. Na sliki Jon in Luka Šircelj,
desno Žiga Pirc

September

10.9.2011 Praktični del osnovnega tečaja za gasilca

10.9.2011 Še zadnje priprave na otvoritev otroškega igrišča
46

10.9.2011 Otvoritev in predaja v uporabo otroškega igrišča. Blagoslov je opravil grosupeljčan Aleš
Pečavar , otrokom ga je predal predsednik Iztok Vrhovec

Naši najmlajši so bili veseli te nove pridobitve. Otvoritve so se udeležili tako otroci naših članic in
članov kot njihovi babice in dedki. Ta dan smo izkoristili še za zabavo za vse tiste, ki so pomagali
na gasilski veselici. V popoldanskem času smo se pomerili v različnih športnih igrah. Program je
povezoval član društva Matjaž Pirc, Simon Sever pa je kot vedno s harmoniko poskrbel za dobro
voljo. Proti večeru smo sprejeli še ekipo naših starejših gasilcev, ki so se vračali iz zaključnega tekmovanja (Prevalje) za Pokal gasilske zveze Slovenije, kjer so v skupnem seštevku dosegli odlično 2.
mesto.
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Sprejem starejših gasilcev pred gasilskim centrom grosuplje ob zaključku tekmovanj za pokal GZS.
V skupnem seštevku so v letu 2011 osvojili 2. mesto, 10.9.2011 v Prevaljah

Oktober

Desetina pionirjev, 1.10.2011
48

Desetina članic po Občinskem tekmovanju, 1.10.2011

Starejši gasilci na regijskem tekmovanju v Grosupljem, 8.10.2011. Del tekmovanja je potekal tudi na
igrišču pred OŠ Brinje

Prikazna vaja v Hrastju, 22.10.2011
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Vaščankam in
vaščanom vasi
Hrastje smo v sodelovanju z starejšimi gasilci pripravili prikazno vajo.
Prikaznih vaj se je
vsakokrat udeležil
tudi predsednik KS
Grosuplje Marjan
Jakopin

23.10.2011 smo pred
gasilskim centrom
Grosuplje organizirali prikazno vajo
za naše družine. >
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> Pokazali smo
gasilsko tehniko in
uprizorili kako ravnamo ob začetnem
požaru ter reševanju
iz pločevine.
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November

Na martinovo soboto 12.11.2011 smo se odpravili na izlet v neznano, tokrat na kras. Najprej smo se
ustavili v Štanjelu, kjer smo si ogledali kraško hišo in Ferrarijev vrt. Pot smo nadaljevali proti komnu , kjer smo si ogledali znamenito cerkev in pokopališče. Tu smo imeli tudi pravo kraško kosilo na
kraški domačiji, nato pa smo obiskali tudi prostovoljne gasilce. Izlet smo zaključili v goriških brdih v
vasi Šmartno, kjer smo se udeležili martinovanja na prostem.

Pregled hidrantnih omaric po vaseh v sodelovanju s
predsednikom KS Grosuplje, Marjanom Jakopinom
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Prikazna vaja na Perovem, 19.11.2011

Perovo

December

Okraševanje gasilskega centra 9.12.2011 in izdelovanje okraskov
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Skupinska slika najmlajših, ki so lepo okrasili naš center za decembrske praznike
Sprejem betlehemske lučke, 15.11.2011.
Prvič je lučko v gasilskem centru z nami
sprejel župan Dr. Peter Verlič

Uredili smo table z našitki društev, zvez,...
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Prikazna vaja v
domu starejših
občanov, 1.12.2011
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NOVI ČLANI V LETU 2011
Matic Ahlin
Nika Černač
Žana Dinghauser
Erik Fišter
Anže Gale
Nel Garbas
Nejc Habbe
Anže Perčič

NEKDANJI ČLANI – IZPIS Spremembe in
prerazporeditve v
(vsi sprememba
sestavi vodstva
stalnega prebivališča)

Na predlog Poveljstva in
po sklepu 36. redne seje
Upravnega odbora, z dne
2.5.2011 je bil za člana
Poveljstva imenovan MARKO
KATERN.

Franci Škerlj
Marko Poreber
Janez Borštnik
Tamara Djuković

Manica Petrič

PODPORNI ČLANI

Maks Škrjanec

Andreja Hostnik Hribar

Klemen Starc

Janez Borštnik

Branko Kocjančič
Vesna Planinšek
Jelka Lakner
Alojz Grabnar

Od nas so se poslovili

Jože Mežnarič
veteran

rojen 25. 1. 1930
umrl 20.1.2011

rojen 8. 10. 1930
umrl 17. 6. 2011

vstopil v društvo 15. 2. 1981

vstopil v društvo 24. 2. 1980

Pokopan v soboto 22.
januarja 2011, na mestnem
pokopališču Resje v
Grosupljem

Pokopali smo ga
v torek, 21. junija 2011,
na mestnem pokopališču
Resje Grosuplje

Ivan Žitnik
veteran
rojen 31. 8. 1912
umrl 23. 6. 2011

rojena 8. 8. 1933
umrla 10. 10. 2011

vstopil v društvo 19. 1. 1969

vstopila v društvo 25. 2. 1951

Pokopan v ožjem
družinskem krogu
na pokopališču
LJ - Žale

Ludvik Dremelj
veteran
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Pokopana v četrtek, 13.
oktobra 2011, na mestnem
pokopališču Resje Grosuplje

Fani Kralj
veteranka
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