
   
          
 

POROČILO O 
DELU GASILSKEGA POVELJSTVA OBČINE GORENJA VAS-POLJANE  V LETU 

2020 
 

Letošnje poročilo bo napisano v precej okrnjeni obliki. saj nam jo je zagodla 

pandemija, nikakor pa to ne pomeni, da gasilci nismo bili aktivni, predvsem na 
področju izobraževanj, intervencij, kakor tudi z oblikovanjem ukrepov, kako zaščiti 
gasilce pred okužbo v primeru intervencij. Najbolj so bila okrnjena izobraževanja, delo 
z mladino, tekmovanja kakor tudi področji delovanja članic in veteranov. 
 
OPERATIVA 
Ugotavljam, da smo operativno dobro usposobljeni, da delujemo homogeno, seveda 
pa določeni kratki stiki med društvi dajejo in puščajo določen pečat v našem 
delovanju.  
Še vedno bo več pozornosti posvetiti izobraževanju na področju vodenja, strpne in 
etične komunikacije, ker opažam da so te vrste izobraževanj zelo potrebna in to ne 
samo za vodstveni kader. 
Operativne vaje so se izvajale po programu poveljstva in navodilih NIJZ. Upam, da 
nam v naslednjem letu uspe izpeljati občinsko vajo vseh operativnih enot, kakor tudi 
njihov postroj. Na to vajo in postroj lepo vabim vse občinske svetnike in zaposlene v 
občinski upravi. 
 

 

 

 

GASILSKO POVELJSTVO OBČINE 

GORENJA VAS - POLJANE  

 
 
 



 
Postroj gasilskih enot na občinski vaji Poljane 2019. 

 
 
 

 
Cisterne in jurišna vozila na občinski vaji Poljane 2019. 



 
Utrinek s srečanja nosilcev pozivnikov 2019 
 

 
V letu 2020 smo imeli 68 intervencij, kar je prikazano v naslednjih  grafih. 
 
INTERVENCIJE V LETU 2020 
 

Društvo Št.akcij % Št.gasilcev Porab.ure 

Gorenja vas 15 22,1 192 389 

Hotavlje 4 5,9 35 158 

Javorje 5 7,4 43 76 

Lučine 4 5,9 42 79 

Poljane 18 26,5 226 640 

Sovodenj 8 11,8 73 187 

Trebija 14 20,6 175 395 

SKUPAJ 68 100,0 786 1924 

 



 
 
 

TEKMOVANJA 
Žal so bila vsa tekmovanja zaradi pandemije odpovedana. Mogoče fotografija za 
nostalgijo 

 
 
Naše starejše gasilke 

 
 
 
 
USPOSABLJANJA 
 



 GPO - PGD IDA IDA 

obn. 

NS Infor. TRE TRE 

obn. 

GNPA GNPB GNP  

    C 

HEL    Oper.g

asilec 

Pož. v 

naravi 

Višji 

gasilec 

TPU ob 

stresu 

 GORENJA 

VAS - 

POLJANE 

              

1 GORENJA 

VAS 

2      2   1     

2 HOTAVLJE 1         1     

3 JAVORJE               

4 JELOVICA               

5 LUČINE               

6 POLJANE  3             

7 SOVODENJ               

8 TREBIJA 3      5 2  1  2  1 

 SKUPAJ 6 3     7 2  3  2  1 

 

 GPO - PGD Tečaj za 

bolničarja 

Tečaj za 

teh.reševalca 

Tečaj reševalca ob 

nesrečah z 

nevarnimi snovmi 

Gasilec 

pripravnik 

Vodenje intervencij Strojnik 

 GORENJA VAS - 

POLJANE 

      

1 GORENJA VAS   1    

2 HOTAVLJE       

3 JAVORJE     1  

4 JELOVICA       

5 LUČINE       

6 POLJANE     3  

7 SOVODENJ       

8 TREBIJA 2 1 2  1 1 

 SKUPAJ 2 1 3  5 1 

 
 

 
Vsa usposabljanja na nivoju poveljstva in širše so razvidna iz zgornje tabele. To 
pomeni, da se je izobraževanj skupaj udeležilo samo 36 gasilcev, samo za primerjavo 
lahko povem da je bilo v letu 2019 na izobraževanjih 132 članov. Prav tako se bomo v 
letu 2021 trudili, da bomo na izobraževalnem področju naredili kar se največ da, 
čeprav po nekaterih društvih še vedno ugotavljajo, da so zapostavljeni na tem 

področju, da je izobraževanj premalo, nekateri pa spet trdijo ravno obratno. Pogrešam 
izobraževanje za pridobitev činov kot so vodja oddelka, vodja enot in višjih poveljstev, 
nikakor ni dovolj izobraževanje samo za specialnosti. Zakaj to poudarjam, ker bomo v 
naslednjih letih rabili zamenjave vodstvenega kadra po vseh društvih. Seveda bo vse 
to lahko izvesti samo ob ugodni epidemiološki sliki. 
 
GASILSKA  MLADINA 
Brez aktivnosti, morda spodaj samo fotografija iz preteklih let. 
 



 
 

 
Naša mladina 

 
NABAVA VOZIL IN OPREME 
Z veseljem ugotavljam, da je kljub nenormalnim razmeram pod streho novo vozilo za 
PGD Hotavlje. Vozilo je namenjeno gozdnim požarom, seveda drugim intervencijam in 
je bilo po sklepu poveljstva potrebno v naši družini intervencijskih vozil. To vozilo bo 
imelo končni znesek cca 250KE, od tega je GPO preko sredstev občine financiralo 
82KE, ostala sredstva so darovali občani in delovne organizacije. Prav tako pa je tudi v 
PGD Trebija sodobno vozilo, ki je bilo kupljeno iz lastnih sredstev in je stalo cca 85KE, 



prav tako s pomočjo krajanov in delovnih organizacij kraja. To vozilo menja 26 let 
stara vozilo in bo namenjeno hitrim manjšim intervencijam kakor tudi za izvoze 
PP(prvih posredovalcev). 
 
Obe društvi se zahvaljujeta dobremu odzivu vseh tistih, ki so prispevali, da sta obe 
vozili že v operativni uporabi. V letu 2021 pa sledi nabava VM in to vozilo bo 
opremljeno tudi za vodenje intervencij za PGD Poljane. To vozilo bo poveljstvo preko 
sredstev občine financiralo v višini 24KE. 
 
Še ene pridobitve ne smemo pozabiti, v leto 2021 se bo PGD Gorenja vas selilo v nov 
sodoben gasilski dom. Lahko bi rekel, končno smo dočakali in to vsi, najbolj pa seveda 
člani in članice omenjenega društva. 
 

 

 
 
 



 
 



 
 
 
 



FINANČNA SREDSTVA – PORABA 2020 
V letu 2020 smo nekako zvozili s finančnimi sredstvi, temu je botrovala nastala 
situacija, ker ni  bilo aktivnosti, ki so se vsakoletno odvijala in zahtevala ogromno 
finančnih sredstev. 
Z veseljem pa ugotavljam, da smo podpisali sporazum z občino za petletno 
financiranje za gasilska društva in investicije v vozila in opremo. Čaka nas še pravilnik 
o nabavi vozil za naslednje obdobje, kar bi ga ravno tako radi izpeljali preko 
občinskega sveta. 
 

Društvo Znesek v EUR v % 

Gorenja vas 10.791,65 29,4 

Hotavlje 2.116,16 5,8 

Javorje 1.227,85 3,3 

Jelovica 0,00 0,0 

Lučine 1.095,10 3,0 

Poljane 14.330,21 39,0 

Sovodenj 2.124,36 5,8 

Trebija 4.167,19 11,3 

OGP 905,08 2,5 

SKUPAJ 36.757,60 100,0 

 

 
 



 
PRAZNOVANJA 
V letu 2020 naj bi praznovali visok jubilej 120 letnice PGD Gorenja vas, vendar ga žal 
ni bilo mogoče izpeljati. Upajmo na boljše čase. 
 
SODELOVANJA 
Dobro sodelujemo na vseh področjih z ostalimi društvi, občinsko upravo in županom, 
pri sicer ne dovolj sijočem sodelovanjem z GZ Škofja Loka, je pa na tem področju še 
kar nekaj prostora za izboljšave in dialog, ki se bo moral začeti odvijati za zadovoljstvo 
obeh strani. Dodati pa moram, da bi želel, da bi se nekateri svetniki bolj zanimali za 
delovanje gasilstva, da bi dojeli, da smo edina sila, ki je zmožna posredovati takoj na 
danem prostoru in času. Rad bi se pa zahvalil vsem tistim svetnikom in županu, ki 
naše delo dobro poznajo, se zanimajo zanj in nam dajejo podporo. 

Ostaja pa z grenkim priokusom podpis sodelovanja z občino Cerkno, vlagamo ogromno 
truda, vendar na drugi strani nekako ni volje, da dokončamo to zgodbo, ki je za nas 
pomembna, predvsem za PGD Sovodenj. Kako uresničiti to nalogo, mi ni povsem 
jasno, ker na drugi strani ni kakšnega velikega interesa, vsa zadeva pa se vrti samo v 
hitrosti posredovanja v dobrobit občanov, ki živijo na tem obmejnem področju, če se 
lahko tako izrazim. 
 
ZAKLJUČEK 
Moč nas gasilcev je v znanju, dobri usposobljenosti in fizični pripravljenosti operativnih 
gasilcev. Le tako lahko s pomočjo tehnike, ki jo imamo na razpolago zadovoljivo 
izpeljemo zadane naloge in intervencije. 
V znanju je moč, kajti le tako bomo kos nalogam, ki nas čakajo v bodoče in kar smo v 
našem delovanju že ničkolikokrat dokazali, da znamo in zmoremo, da smo 
usposobljeni in vešči tega dela.  
Veličina gasilca se kaže v strpnem dialogu, spoštovanju sistema vodenja in socialnem 
čutu. Te vrline naj nam bi bile vcepljene že takrat, ko vstopamo v gasilsko 
organizacijo. 
Hvala in srečno Tovariši gasilci! 
 
Hvala vsem za doprinos k rednemu delu občinskega poveljstva, mojemu namestniku 
Cirilu in članom poveljstva, gospodu županu Milanu Čadežu in tistim svetnikom, ki dajo 
svoj glas in mnenje za razvoj gasilstva v občini.  

 
 

NA POMOČ ! 
 

                                                                        Poveljnik GPO Gor.vas-Poljane 
                                                                        Roman Kokalj VGČ II.st. 


