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Leto 2021 je še vedno zelo zaznamovala epidemija Covid-19 in predvsem omejitve druženja in s tem 

so bile naše dejavnosti zelo okrnjene, še vedno pa smo zagotavljali pomoč ko je bilo to potrebno. 

V preteklem letu smo posredovali 5 krat, kar je manj kot leto po prej. Večina intervencij je bila lani 

povezanih s požari. Prvi poziv je vil 21.1.2021, ko so nas pred izvozom na kraj iz Bočne obvestili, da je 

intervencija manjšega obsega in ne potrebujejo pomoči. Potem smo 3.4.2021 izvozili na dimniški 

požar v Bočni, kjer pa na kraju naše posredovanje ni bilo potrebno. Še v istem mesecu smo bili 

18.4.2021 obveščeni o požaru traktorja v bližini plazu v Bočni, kjer pa sta prisotna s pomočjo potočka 

začetni požar pogasila in smo kasneje le pomagali pri premiku traktorja ob rob ceste. Dne 14.6.2021 

smo bili obveščeni o požaru motorja na poti proti Kranjskemu Raku, na kraj smo izvozili z dvema 

voziloma in pogasili goreči motor ob cesti. Intervencijo je potem prevzel PGD Kamnik. Naslednja 

intervencija je bila zavarovanje pristanka helikopterja v Bočni dne 28.6.2021. Zadnja intervencija v 

letu 2021 je bila 19.10., kjer je prišlo do požara ostrešja zaradi dimniškega požara. Požar so opazili 

sosedje in obvestili center ter stanovalko. Na kraju smo pogasili manjši požar in nato razdrli 

pločevinast dimnik, ostrešje in okolico in vse skupaj pregledali s termo kamero. Na požarni straži sta 

ostala dva gasilca in ob pregledu stanja se je eden od njiju resneje poškodoval in ga je NMP odpeljala 

v bolnišnico, ki pa jo je v jutranjih urah lahko že zapustil.  

Pripravljali smo tudi vajo, ki pa jo zaradi povečanega števila okužb med gasilci in krajani nismo izvedli 

in bo izvedena takoj ko bo mogoče. 

V GZZSD pa je bil organiziran tečaj za operativnega gasilca, ki ga iz našega društva opravljata dva 

tečajnika. Zaključek tečaja je predviden v prvi polovici 2022. 

V maju pa nas je ponovno obiskal inšpektor inšpektorata za varstvo pred naravnimi in drugimi 

nesrečami. Predmet pregleda je bila intervencijska zaščitna oprema za gasilce s poudarkom na 

čeladah, škornjih in rokavicah. Pri pregledu je bilo ugotovljeno, da 6 čelad ne ustreza več minimalnim 

predpisanim standardom in jih je potrebno zamenjat, še 10 čelad pa je potrebno poslati na pregled k 

pooblaščenemu prodajalcu. Prav tako je bilo 6 parov škornjev narejenih po starejšem standardu in 

smo jih zaradi neustrezne stopnje varnosti morali izločiti iz uporabe. Pri pregledu dokumentacije pa 

je bilo ugotovljeno, da nismo imeli vse potrebnih dokumentov za opremo. S strani inšpektorja je bilo 

izrečeno opozorilo in postavljen rok za odpravo pomanjkljivosti. Za pregled čelad nam je Rosenbauer 

poslal dokumentacijo za pregled čelad in pooblastilo za dva člana, ki sta sklicala 3 člansko komisijo. 

Pri pregledu je bilo ugotovljeno, da je potrebno 2 čeladi izločiti zaradi poškodb zaščitne lupine. Tako 

smo lani naročili 8 novih čelad, 8 parov škornjev, 6 zaščitnih oblek in nekaj potrebne drobne opreme 

in armature. Prav tako smo pridobili vse potrebne dokumente za opremo in s tem odpravili vse 

pomanjkljivosti iz inšpekcijskega nadzora in vse skupaj z dokazili posredovali inšpektoratu v Celje. 

V novembru pa smo organizirali pregled gasilnikov in odziv je bil žal slabši kot leto prej.  Večkrat se je 

že izkazalo, da lahko pregledan in delujoč gasilnik reši življenja in ogromno škodo! Zato vabljeni, da 

prinesete gasilnike v pregled. Točen datum sporočimo septembra. 

Redno pa smo skrbeli tudi za operativnost enote, preglede opreme, ter servise in vzdrževanje. 

V juniju pa smo pomagali pri organizaciji Florjanove maše za celotno GZZSD z obrambnim ministrom 

mag. Matejem Toninom in gosti iz Gasilske zveze Slovenije, sosednjih gasilskih zvez in županov. 

Z gasilskim pozdravom Na pomoč! 
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