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Sestava vodstva
PGD Trzin
Upravni odbor je operativno-izvršilni organ, ki opravlja
organizacijska, tehnična in administrativna dela ter vodi PGD
med dvema zasedanjema občnega zbora po programu in
sklepih, sprejetih na občnem zboru.
Kump Borut, predsednik; Kajfež Jože, podpredsednik;
Kajfež Marko, poveljnik; Kolenc Mateja, tajnica; Mušič
Alenka, blagajničarka, predstavnica članic; Kajfež Tanja,
administratorka, predstavnica mladine; Pirnat Brane, orodjar,
predstavnik veteranov; Zajc Boštjan in Mrčun Dušan, člana
Poveljstvo je organ, ki pomaga poveljniku pri vodenju in
opravljanju strokovno-operativnih nalog.
mag. Kajfež Marko, poveljnik; Dane Tomaž, namestnik
poveljnika; Kosirnik Dušan, podpoveljnik; Zajc Uroš in
Šlebir Martin, glavna strojnika
Pomočniki:
Mrčun Dušan, radijske zveze in oprema; Zajc Boštjan,
IDA; Pirnat Brane, orodjar
Nadzorni odbor spremlja in nadzira finančno materialno
poslovanje PGD in izvajanje sklepov občnega zbora.
Mušič Marta Marija, predsednica; Nemec Andrej in
Kosirnik Miro, člana
Disciplinska komisija vodi postopke in sprejema svoje
odločitve v skladu s pravilnikom, ki določa disciplinske postopke.
Štebe Janez, predsednik; Zajc Franc, Podobnik Rajko,
Habat Marjan in Levc Drago
Maj 2016 (Izredna številka)

Nikoli ne
oklevamo,
vedno
pomagamo!

K

ako postati gasilec? Vas morda zanima, koliko časa
potrebuješ, da postaneš gasilec? So dovolj ure, ki jih
prebijemo v učilnicah, in praktične vaje na terenu?
Postaneš gasilec, ko uspešno sodeluješ na prvi intervenciji? Veliko vprašanj, nanje odgovori vsak drugače.
Kot predsednik vsa ta vprašanja poznam: kako postati
gasilec, kako ostati gasilec, kako biti gasilec in na koncu
kako živeti kot gasilec. V desetih letih 166 intervencij, več
kot 60.000 prostovoljnih ur, dve novi vozili, nova garažna
vrata, prenovljena kuhinja in sejna soba, Florjanova nedelja, veselice, meseci požarne varnosti, požarna varovanja,
pomoč pri prireditvah v občini Trzin, delo z mladimi, srečanja veteranov, zdravstveni pregledi, tekmovanja, izobraževanja … Letno opravimo več kot 6000 ur prostovoljnega
dela na intervencijah, izobraževanjih, tečajih, sestankih,
delu v domu, veliko poznih in večernih ur namenimo birokratskim in administrativnim zadevam. Rezultat vsega
skupaj je uspešno zaključeno leto. Na koncu ničesar ne obžalujemo, ne spimo na lovorikah niti na uspehih. Razmišljamo le, kako izboljšati naše delo, kako posodobiti opremo,
vozila, prostore, v katerih delujemo. Razumeti moramo, da
vsaka pomoč, ki jo lahko ponudimo kot gasilci, skriva veliko odrekanj in prostega časa, nič koliko neprespanih noči,
stresnih trenutkov in situacij, ki ogrožajo naša življenja.
Veliko je trenutkov, ki jih naši občani ne opazijo, niti se ne
zavedajo, da se dogajajo v našem kraju. V teh trenutkih
gasilci dajemo vse od sebe, izkoristimo vse ure in prosti
čas, ki ga namenimo za izobraževanje in praktične vaje,
da nastalo situacijo rešimo kvalitetno in hitro. Nikoli ne
oklevamo ali se sprašujemo, ali imamo v tem sodobnem
tempu življenja čas za pomoč drugemu človeku, ki ga niti
ne poznamo – vedno pomagamo.
Rad bi se zahvalil vsem aktivnim članom našega društva,
ki kakorkoli pomagajo, da naše društvo služi namenu, zaradi katerega je bilo ustanovljeno pred 110 leti – opravljamo naloge gašenja in reševanja ob požarih, druge, zlasti
preventivne naloge, kot so varstvo pred požari, določene
naloge zaščite in reševanja ljudi ter premoženja ob naravnih in drugih nesrečah. Za vsakega posebej vem, čemu se
je moral odreči, čemu se odreka in se bo tudi v prihodnje
moral, da bomo uspešno opravili svoje delo.
Za kvalitetno opravljeno delo, kvalitetna izobraževanja
in vaje potrebujemo tudi finančna sredstva. Tu nam je v
glavno pomoč Občina Trzin in seveda občani in donatorji,
brez katerih ne moremo in si ne predstavljamo napredka.
Tudi tu bom izkoristil trenutek in se zahvalil vsem, ki nam
kakorkoli pomagate, nas podpirate in na koncu tudi pohvalite naše delo. Hvala vam.
Naj na koncu še odgovorim na vprašanje, ki sem ga zastavil na začetku tega zapisa: Mislim, da se kot gasilci rodimo, le pravi trenutek in iskrico moramo ujeti, da ta strast
do gasilstva pride na plano.
Predsednik PGD Trzin
Borut Kump
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Voščila

PGD Trzin je eden od stebrov
društvenega življenja
Prostovoljno gasilsko društvo Trzin, ki praznuje 110.
obletnico obstoja, je eno od
ključnih društev, ki zagotavlja varnost, rešuje življenja
in imetje občanov v naši
in tudi sosednjih občinah.
Vsako društvo, ki doseže
tak jubilej, je znamenje stabilnosti, trdega in dobrega
dela ter velike pripadnosti
članov društva več generacij. Ko se je društvo uradno
ustanovilo, ni predstavljalo
zgolj oblike druženja ljudi s
skupnim interesom, ampak
je bilo njihovo poslanstvo še mnogo večje. To poslanstvo je bilo odgovor na potrebe kraja, kjer ni bilo nikakršnega organiziranega varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami. Društvo je tako z veliko zavzetostjo članov, prostovoljnim delom ter prispevki krajanov zagotovilo
steber zaščite in reševanja pred požari in drugimi nesrečami.
V dolgih desetletjih se je na nivoju države organizirala tudi ta

oblika varstva, vendar so gasilska društva ostala pomemben člen
v sistemu. Tudi v današnjih časih, ko občina zagotavlja večinski del
sredstev za opremo in prostore, naše društvo s svojim prostovoljnim delom prispeva znaten del v sistem zaščite in reševanja. Še
pomembnejše od tega pa je, da so to ljudje, ki živijo v kraju in s
krajem. Kar pomeni, da srčno in predano opravljajo svoje delo, tj.
pomagajo krajanom v stiskah in nezgodah.
Zato so povsem neupravičeni očitki, da sredstva, ki jih Občina Trzin namenja za zaščito in reševanje, prejemajo gasilci. Ta sredstva
namenjajo za nakup opreme in vzdrževanje prostorov, kar zagotavlja varnost vsem občanom. Gasilci opremo v primeru potreb
uporabljajo in seveda zanjo tudi skrbijo.
V preteklih letih je bila posodobljena osebna oprema, dobili so
novo gasilno vozilo GVC 24/50, pripravlja pa se tudi vse potrebno
za gradnjo novega objekta, ki se bo imenoval Dom zaščite in reševanja oziroma po domače gasilski dom. Tako bomo lahko zaokrožili
celovit sistem zaščite in reševanja v Trzinu, ki bo zagotavljal varnost našim občanom.
Zato tudi v imenu Občine Trzin in v svojem imenu iskreno čestitam PGD Trzin ob visokem jubileju in jim želim še naprej tako
uspešno delo in tako zavzetost, kot so jo kazali v vsem tem
dolgem obdobju. ●
Peter Ložar, župan občine Trzin

Gasilcem PGD Trzin
ob 110-letnici društva
Jubileji so vedno priložnost, da se ustavimo, da
si oddahnemo in se ozremo po prehojeni poti.
Je čas, ko si zapišemo in
povemo, kaj smo postorili, kaj vse smo prestali,
in pogledamo za novimi
obzorji. Lani novo vozilo, letos začetek gradnje
novega gasilskega doma
– oboje naj vam posebej
požlahtni praznovanje ob
tem častitljivem jubileju.
Vsem gasilcem iskrene
čestitke!
110 let je obdobje, ki ga posameznik nikoli ali pa zelo redko
ne preživi. Tako obdobje lahko preživijo le društva, v katerih se
tradicija prenaša iz roda v rod. Tako vidimo, da so bili tudi pred
stoletjem vam podobni – požrtvovalni, izobraženi, delu preda-
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ni ljudje. Današnji gasilci v trzinskem društvu enako ali še bolj
zagnano delate za razvoj, tehnično opremljenost, izobraževanje, usposobljenost in pripravljenost pomagati krajanom in drugim ljudem, ki so se znašli v nesreči.
Gasilska zveza Domžale združuje občini Trzin in Domžale. V
njej deluje 16 prostovoljnih gasilskih društev s kar 3200 gasilci, v njej pa ste trzinski gasilci nepogrešljiv člen v delovanju in
sodelovanju v vseh odborih in komisijah naše zveze, kjer se vsi
skupaj tudi izobražujemo. Ob visokem jubileju za vse to, kar ste
dosegli, za vse, kar pokažete in znate, sprejmite čestitke vseh
članov GZ Domžale z željo za enako uspešno delo na poti v
drugo stoletje, ki ste ga že začeli. Naj bo vesel jubilej in srečno
v prihodnosti! ●
V službi ljudstva NA POMOČ
pripravljeni dan in noč!
Predsednik GZ Domžale
Stane Kovač
VGČ II. stopnje

Intervencije

Dve večji intervenciji v zadnjih
desetih letih

Požar usnjarne. Ena največjih intervencij, na kateri smo posredovali
gasilci iz Trzina, se je zgodila 20. maja 2012 v stari usnjarni v Domžalah.
Poziv smo dobili preko Regijskega centra za obveščanje (RECO). Tja
smo se odpeljali z dvema voziloma in 11 člani. Gorela je vsa stavba in
ostrešje, na katerem so bili nameščeni sončni kolektorji za elektriko (fotovoltaika). Izvajali smo notranje napade s preiskovanjem prostorov in
gašenjem. Intervencija je trajala približno 12 ur. Po končani intervenciji
smo bili vsi operativni gasilci zelo izmučeni. Intervencija nas je obogatila z novo izkušnjo in novim znanjem za nadaljnje delo.

Žled. V letu 2014 je vso Slovenijo zajel žled, nekatere pokrajine bolj,
druge manj. Tudi v Trzinu smo imeli v dveh dneh 11 intervencij zaradi
žledoloma. Drevesa so se lomila in se prevračala na hiše, ceste in električne daljnovode. Z motornimi žagami, vitli in lestvami smo drevesa
odstranjevali z objektov. Na neko hišo je padlo drevo in preluknjalo streho. S strehe smo morali odstraniti ves sneg in podrto drevo ter streho
pokriti s ponjavo, da ob morebitnem slabem vremenu ne bi prišlo še do
večje škode na objektu. Pokazalo se je, da ob tako obsežnih intervencijah vedno primanjkuje opreme, orodja in operativnih gasilcev.

Druge intervencije
Raznolikost
gasilskega dela

Poplave 2010

Neurje 2013

Reševanje živali 2012

Maj 2016 (Izredna številka)

Nevarne snovi 2015
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Novice

Mlaji, okrogle obletnice,
poroke in praznovanja
Poleg resnega in zahtevnega operativnega dela posebno pozornost
posvečamo tudi okroglim jubilejem naših članov in članic. Če je le
možno, vsakemu članu pripravimo posebno presenečenje. Tako na
primer postavimo mlaje, drugemu pripeljemo darilo v obliki »medicinske sestre«, tudi živi pujsek in ovčka sta našla novo domovanje pri
naših članih.

Nov gasilski dom

Gasilski izlet
Gasilci smo zaradi narave dela pogosto odsotni od doma. To poskušamo popraviti tako, da enkrat letno organiziramo strokovno ekskurzijo,
na katero povabimo tudi partnerje. S tako organiziranim družabnim
srečanjem se vsaj delno oddolžimo partnerjem, ki nam pomagajo pri
izvedbi gasilske veselice. Na ekskurziji se skušamo vživeti v lokalno
okolje, poskusimo tudi njihove specialitete. Na ta način bolje spoznamo
našo prelepo Slovenijo, glas o njeni lepoti pa prenesemo tudi med naše
sorodnike in prijatelje. Tako je veliko možnosti, da se tja še vrnemo.

V društvu si že dolgo prizadevamo za izgradnjo novega gasilskega
doma. Prve ideje so se porajale že pred dvanajstimi leti. V vseh teh
letih smo prišli tako daleč, da trenutno izdelujejo projektno dokumentacijo za novi gasilski dom. Zemljišče, na katerem bo dom stal, je
občina že pridobila. Ob praznovanju 110. obletnice PGD Trzin bomo
postavili simbolični temeljni kamen. Upamo, da bomo v letu 2017 začeli z izgradnjo in tudi dokončanjem gasilskega doma.

Veselica

Tekmovanja s staro
ročno brizgalno
Društvo hrani ročno brizgalno, ki izhaja še iz časa pred ustanovitvijo
gasilskega društva, to je iz leta 1890. Ročno brizgalno smo prevzeli
v zelo slabem stanju. Pa so se našli štirje vrli gasilci in jo obnovili,
tako da dela kot nova. Prvič smo jo uporabili na srečanju veteranov,
kjer smo z njo celo tekmovali. V letu 2015 smo naročili še uniforme v
starem stilu in se, malo za zabavo in malo zares, udeležili dveh srečanj oziroma tekmovanj s starimi brizgalnami. Naša brizgalna je bila v
središču pozornosti, saj je bila na obeh tekmovanjih najstarejša. Tako
smo pritegnili pozornost in ponesli ime našega društva in občine po
vsej Sloveniji. Želimo pa si, da bi se podobnega tekmovanja udeležili
naši veterani, da bi bilo vse skupaj še bolj zanimivo.
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Vsako leto organiziramo gasilsko veselico. Namenjena je predvsem
druženju z našimi občani. Poleg dobre glasbe in okusne hrane imamo
tudi bogat srečelov. Če je obiskovalcev veliko, nam to daje voljo in
energijo za prihodnje organiziranje takega družabnega dogodka.

Orientacija
Eno izmed tekmovanj našega podmladka je tudi tekmovanje v orientaciji. Za otroke je to najbolj naporno tekmovanje, saj morajo preteči
približno 2,5 kilometra, poleg tega se morajo izkazati še pri izvedbi
splošnih in gasilskih veščinah, kot je vezanje vozlov, poznavanje topografskih znakov, pri orientaciji s pomočjo kompasa in pri zbijanju
tarče z vedrovko. Ugotavljamo, da otroci veliko časa sedijo, posledica pa je pomanjkanje kondicije za dejavnosti, kjer se pričakuje fizični
napor. Na zabaven način jim hočemo posredovati splošne in gasilske
veščine, in to nam tudi uspeva, saj so uspešni na tekmovanjih, ki se jih
z veseljem udeležujejo.

Novice & Statistika
Število članov v letu 2016

Florjanovo
V mesecu maju, ko praznuje zavetnik gasilcev sv. Florjan, se tradicionalno udeležimo maše, namenjene živim in pokojnim gasilcem. Tradicija sega na sam začetek delovanja društva. Seveda je bila po drugi
svetovni vojni zaradi političnih razmer prekinjena, znova pa smo jo
obudili leta 1989, torej še v bivši Jugoslaviji. Prve tovrstne slovesnosti
se je udeležilo več kot 200 uniformiranih gasilcev. Bili smo prvi, ki smo
si to upali. Na to smo ponosni, saj bo to zapisano v slovenski zgodovini. S tradicijo bomo nadaljevali tudi v prihodnje.

Skupno število članov

107

Pionirji

27

Mladinci

3

Pripravniki

4

Veterani

13

Operativni gasilci in gasilke

45

Ostali člani

12

Število članov po činih
Gasilec

10

Gasilec I. stopnje

10

Gasilec II. stopnje

20

Višji gasilec

4

Nižji gasilski častnik

3

Nižji gasilski častnik II. stopnje

4

Gasilski častnik II. stopnje

3

Višji gasilski častnik II. stopnje

3

Število članov glede na opravljena specialna
znanja in usposobljenosti

Občni zbor
Obvezna naloga, ki jo mora društvo opraviti vsako leto, je izvedba
rednega letnega občnega zbora. Na občnem zboru morajo organi
društva podati poročila o opravljenem delu v preteklem letu. Občni
zbor poročila potrdi, sledi pa še plan dela za tekoče leto. Na občni
zbor so povabljeni tudi predstavniki sosednjih prostovoljnih društev,
tako da so seznanjeni z našim delom in načrti. Občni zbor zaključimo s sproščenim druženjem.

GASILEC
Ko je možakar iz lokala zagledal, da po cesti drvijo gasilski
avtomobili, je vstal in poklical natakarja:
“Takoj plačam! Požar je, in moram iti!”
“Vi ste torej gasilec,” je ugotovil natakar.
“Ne, gasilec je mož od moje ljubice!”

Maj 2016 (Izredna številka)

Tečaj za usposabljanje gasilcev za gašenje notranjih
požarov modul A

12

Tečaj za usposabljanje gasilcev za gašenje notranjih
požarov modul B

3

Tečaj za usposabljanje gasilcev za delo z motorno žago

20

Tečaj za strojnika

17

Tečaj za uporabnika dihalnega aparata

22

Tečaj za uporabnika radijskih postaj

18

Tečaj za tehničnega reševalca

9

Tečaj za reševalca ob nesrečah z nevarnimi snovmi

6

Tečaj za sodnika gasilskih in gasilsko-športnih disciplin

2

Tečaj za inštruktorja

5

Tečaj za inštruktorja radijskih postaj

2

Tečaj za predavatelja

3

Tečaj za bolničarja

5

Usposabljanje za informatiko

4

Tečaj za mentorja mladine

6

Tečaj za usposabljanje gasilcev za gašenje
požarov v naravi

1

Tečaj za vodjo skupine

8

Tečaj za vodjo enote

10

Tečaj za vodjo enot

5

Tečaj za poveljnika gasilskega društva

3

Tečaj za člane višjih poveljstev

3
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Delovanje operative

Naloge poveljstva PGD Trzin od leta 2006
do leta 2016
Naloge Gasilskega društva Trzin so razdeljene med
upravni odbor in poveljstvo. Upravni odbor se ukvarja z vsem, kar je potrebno za delovanje društva,
poveljstvo pa z vsem, kar je povezano z intervencijami in delom v društvu. Poveljstvo sestavlja 5 članov:
poveljnik Marko Kajfež, namestnik poveljnika Dane
Tomaž, podpoveljnik Dušan Kosirnik, glavni strojnik Martin Šlebir, član poveljstva Uroš Zajc in trije
pomočniki poveljnika: pomočnik za radijske zveze
Dušan Mrčun, pomočnik za izolirne dihalne aparate
Boštjan Zajc in gospodar orodjarne Brane Pirnat.

Od leve: Uroš Zajc, Marko Kajfež, Tomaž Dane, Dušan Kosirnik

Operativni gasilci smo v zadnjih 10 letih veliko naredili. V tem prispevku bodo opisane aktivnosti, brez katerih društvo ne bi moglo obstajati
ali pa vsaj uspešno delovati na področju požarnega varovanja in posredovanja ob tehničnih in drugih intervencijah.
Glede na priseljevanje prebivalstva v Trzin in naglega razvoja smo
gasilci ugotovili, da je število intervencij v zadnjih desetih letih skokovito naraslo. Opažamo tudi, da intervencije niso več izključno požari,
temveč je vse več tehničnih intervencij. Pogoste so naravne nesreče,
kot so poplave, žled in nesreče z nevarnimi snovmi. Posredujemo tudi,
ko moramo odstraniti sršene ali ose, ki ogrožajo občane.
Pregled intervencij v zadnjih desetih letih:
Leto

Požari

Tehnične

Intervencije skupaj

2006

5

3

8

2007

7

6

13

2008

3

2

5

2009

2

5

7

2010

3

9

12

2011

8

10

18

2012

11

5

16

2013

7

20

27

2014

5

27

32

2015

6

22

28
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Izobraževanje
Že od vsega začetka je društvo posvečalo veliko pozornosti izobraževanju, zato smo v zadnjih 10-ih letih temu posvetili veliko časa,
prav tako praktičnim vajam. Redne vaje izvajamo enkrat mesečno
in po potrebi še kak dodaten dan. Število tečajev in usposabljanj
se je iz leta v leto povečevalo, tako pri pridobivanju činov (osnovna gasilska izobrazba, ki se nato s tečaji stopnjuje), še bolj pa pri
pridobivanju specialnih znanj. Nekatere tečaje organizirajo gasilske
zveze na različnih nivojih, druge pa Izobraževalni center za zaščito in
reševanje na Igu (IC ZR Ig). Center se je razvil v zadnjih 25-ih letih, v
tem času pa so se uveljavile tudi različne specialnosti. Izobraževanje
članov PGD Trzin poteka vedno bolj sistematično in organizirano, k
čemur je pripomogel tudi program Vulkan, prek katerega potekajo
prijave. Ko posameznik izpolni kriterije za določeno izobraževanje in
ko so razpisana mesta s strani gasilske zveze ali IC ZR Ig, ga društvo
prijavi na tečaj. Običajno ni težav z motivacijo, saj se vsi zavedajo
pomena izobraževanja. Ravno zaradi takšnih primerov, in ker je treba pridobljeno znanje obnavljati, društvo tudi samo organizira vaje
in izobraževanja, ki jih vodi poveljnik ali pa kateri izmed članov, ki
določeno tematiko obvlada.
Opremljanje PGD Trzin
Nakup orodja in opreme v društvu poteka sistematično, da zagotovimo vso potrebno opremo za vse zahtevnejše intervencije.
Z razvojem društva je bilo opreme vedno več, predvsem pa smo
skrbeli za osebno zaščito gasilcev. Najpomembnejša pridobitev
za naše društvo je nakup gasilskega vozila GVC 24/50, ki smo ga
prevzeli v uporabo leta 2015 in je v veliko pomoč starejšemu vozilu GVC 16/25. Želimo pojasniti, da se je opremljenost v skladu s
finančnimi možnostmi društva z leti stalno izboljševala, čeprav to
ni poudarjeno omenjano. Stanje se je opazno izboljšalo, odkar je
Trzin samostojna občina, ki prispeva največji delež pri financiranju.
V tem obdobju smo s postopnimi nakupi z donacijami občanov in
z dotacijami Uprave RS za zaščito in reševanje zamenjali večino
stare opreme in orodja, ki ga potrebujemo za delo na intervencijah.
A ker čas hitro beži, oprema pa se zaradi večjega števila posredovanj vse hitreje iztroši ali poškoduje, se ves čas pojavljajo potrebe
po menjavi. Če temu prištejemo še novosti pri posredovanju, vedno
večjo raznolikost nesreč in vse obsežnejše intervencije ob naravnih
nesrečah, ugotovimo, da je vzdrževanje primerne opremljenosti
kljub razmeroma dobremu finančnemu stanju težavno. Hkrati je
društvo poskrbelo za osebno zaščitno opremo večine operativnih
gasilcev, a ta zaradi izrabe že kliče po menjavi. Poleg manjših kosov opreme (cevi, ročniki, spojke, radijske postaje, pozivniki) smo
najpogosteje kupovali opremo, ki jo potrebujemo pri odstranjevanju posledic naravnih nesreč (potopne črpalke, motorne žage, hidravlika, gozdarska oprema ...).
GASILEC
Janez se je vpisal med prostovoljne gasilce. Po prvi vaji je
prišel domov in rekel ženi:
“Tako! Zdaj bomo delali doma vse po komandah! Ko rečem
ena, greš v sobo, na dve se slečeš, ko rečem tri, začneva!
Greva, vaja!”
Ko sta začela, je žena zavpila:
“Štiri!”
“Kaj pa je to?” se čudi Janez. »To ni nobena komanda!”
“Pa je! Pomeni pa: podaljšati cevi in zvišati pritisk!”

Delovanje operative

Novo vozilo GVC 24/50

Operativni znak (emblem)
Ob zaključku leta 2013 smo prišli na idejo, da bi naredili operativni
znak našega društva. Izrisali smo nekaj vzorcev in na sestanku dorekli, kakšen znak bomo imeli. In rodil se je prvi operativni znak Gasilskega društva Trzin. Predstavlja našo občino Trzin in pomembne
predmete, ki jih gasilci potrebujemo pri svojem delu. V sredini znaka
je tudi trzinska sekirica, po kateri nas poznajo v vsej Sloveniji. Občani
lahko znak sedaj vidijo na naših vozilih. Ponosni smo, da imamo nekaj
svojega, kar predstavlja našo gasilsko operativno enoto tudi zunaj
matične občine.

Operativni znak PGD Trzin

ZOBJE
Gasilec pri požaru poskuša rešiti starejšo gospo. Gasilec na lestvi,
spodaj razpeta ponjava, gospa na balkonu.
“No, gospa, sedaj pa stisnite zobe, primite me za roko, nato pa se
bova spustila po lestvi.”
“O, potem moram pa nazaj v stanovanje. Zobe imam v kopalnici.”
Redno delo v PGD Trzin
Vzdrževanje in čiščenje orodja, opreme in gasilskega doma je nujno za
uspešno in hitro delovanje, saj s tem gasilci kažemo svoj odnos in poskrbimo, da so stvari vedno pripravljene za uporabo. Čiščenje smo precej različno organizirali. Občasno so za to skrbeli gospodarji gasilskega
doma, spet drugič so na pomoč poklicali druge člane društva, organizirali smo čistilne akcije ali pa so delo prepustili vestnim posameznikom.
Po intervencijah vsak operativni član poskrbi za orodje in opremo, ki jo
je uporabljal. Tudi operativni člani so zadolženi za posamezne sklope
opreme. Boštjan Zajc in Adam Oblak sta zadolžena za izolirne dihalne
aparate, da so redno servisirani in pripravljeni za uporabo na intervencijah in vajah. Dušan Mrčun je zadolžen za radijske postaje, da vse delujejo
brezhibno, da so očiščene in baterije napolnjene. Nekajkrat letno organiziramo delovno akcijo, takrat gasilski dom generalno počistimo. Delovne
akcije so organizirane tudi v primeru manj zahtevnih vzdrževalnih del, ki
jih člani lahko opravimo sami, ali pa v primeru preurejanja prostorov, s
katerimi želimo doseči, da se v njih najbolje znajdemo. Mnoga manjša
opravila pa kljub vsemu opravijo posamezniki, ki se v prostem času ustavijo v gasilskem domu. ●
Marko Kajfež, poveljnik PGD Trzin

Z gasilskim pozdravom: NA POMOČ VARNI DAN IN NOČ
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Trzin je najbogatejša občina,
gasilski dom pa imamo daleč
naokrog najslabši!
Marko Kajfež je poveljnik Prostovoljnega gasilskega društva Trzin,
Borut Kump pa predsednik. Njuno usklajeno sodelovanje je pomembno za uspešno delovanje nepogrešljivega društva v Trzinu. V
pogovoru vam predstavljamo njun pogled na delovanje društva in razmere, v katerih aktivno deluje 34 operativnih gasilcev, med njimi tudi
5 žensk. Prav vsi se kot usklajena ekipa spoprijemajo z ovirami in jih s
skupnimi močmi premagujejo, a kljub temu ostajajo skromni in srčni
posamezniki, ki služijo nam, občanom!
Marko, kako se je začela vaša gasilska zgodba?
Marko: Mene je med gasilce pripeljal oče, ki je bil prostovoljni gasilec
v Vižmarjah v Ljubljani. Ko smo se preselili v Trzin, naju je z bratom
vpisal v trzinsko gasilsko društvo. To je bilo leta 1981, takrat sem bil
star šest let in sem postal rezerva starejši ekipi pri tekmovanju z motorno brizgalno. Vpis v knjigo je sledil leta 1984.
Katera je bila največja akcija, ki ste jo do zdaj vodili v okviru
PGD Trzin?
Marko: Intervencija v Domžalah, ko je zagorela bivša usnjarna. Tam
sem bil vodja trzinskega društva, sodelovala pa je vsa Gasilska zveza
Domžale.
Katera je bila vaša najpomembnejša akcija, Borut?
Borut: Poplave septembra 2007. Takrat smo v Trzinu celo nameščali
vreče s peskom; akcija je potekala nepretrgoma 48 ur.
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Kdaj ste sprejeli odločitev, da boste postali gasilec?
Borut: Začel sem kot rezerva v tekmovalni desetini. Na travniku za
šolo so imeli gasilci vaje. S sošolci iz osnovne šole, ki so imeli brate
med gasilci, smo hodili gledat in včasih so nas, ko je kdo manjkal,
povabili, da se jim pridružimo. In tako se je začelo. Kar se tiče izobraževanja, je šlo zelo na hitro, saj sem imel pri 21-ih letih opravljene vse
tečaje. Potem sem prevzel funkcijo podpoveljnika, dokler ni društvo
potrebovalo predsednika. Tako sem leta 2009 prevzel funkcijo predsednika.
Pri katerih nalogah kot predsednik društva najbolj uživate?
Borut: Bolj kot pri urejanju papirjev sem užival na operativi. Kljub
temu pa uživam, ko kupujemo novo tehnično opremo in se dodatno
izobražujemo.
Kakšne uspehe lahko naštejete pod svojim predsednikovanjem oziroma kaj ste kot gasilci skupaj dosegli?
Borut: Ravno sem želel omeniti, da je gasilstvo timsko delo, zato
so za uspeh zaslužni vsi. Zadnji veliki vidnejši uspeh je nakup novega gasilskega vozila. Prav tako lahko kot uspeh štejemo, da ima
večina fantov novo opremo. Pomembno nam je, da se ves čas izobražujemo. Največ našega denarja in časa vlagamo v operativo.
Ljudje opazijo naše veselice, sem in tja kakšen avto z modrimi
lučmi, je pa v društvu še veliko opravil, ki so pomembna za naše
delovanje, a jih ne vidijo.

Intervju
ZASEDENI GASILCI
Gasilce sredi veselice pokliče domačin in pove, da gori njegova kmetija. Poveljnik gasilske enote mu odgovori: “Ta hip ne
moremo priti, ker smo zelo zasedeni! Opazujte ogenj, in če se
bo obrnil v drugo smer, nas obvestite, da ne bomo kasneje brez
vzroka hodili k vam!”
Ste v času predsednikovanja uvedli kakšno novost?
Borut: Največ novosti je bilo na področju tehnike in informatike.
Zelo smo se modernizirali, nove tehnologije nam lajšajo delo.
Oba imata v okviru svoje funkcije odgovorno delo, kako
pa se dopolnjujeta in medsebojno sodelujeta?
Marko: Kot je Borut že omenil, je v prvi vrsti operativec, in dobro pozna potrebe gasilcev. Kot poveljstvo se skupaj dogovarjamo,
kaj potrebujemo in kaj bi morali prednostno kupiti, odločitve predstavimo na upravnem odboru, kjer jih potrjujemo. Sredstva namenjamo za novejšo, čim boljšo in predvsem varnejšo opremo. Glede
najinega sodelovanja pa lahko povem, da si tak odnos, ki ga imava
kot poveljnik in predsednik, lahko vsi v Sloveniji samo želijo.
Pri izpolnjevanju nalog v društvu pomagajo tudi drugi
člani. Bi morda koga izpostavila, da si posebej prizadeva
za boljše delovanje društva?
Marko: Poimensko bi lahko naštela vse. Vsi moramo dobro delati,
vsak na svojem področju. Tudi jaz kot poveljnik društva imam svoje
pomočnike, ki odlično opravljajo svoje naloge.
Borut: Vsak član, ki kakorkoli pripomore k delovanju našega
društva, je tisti kamenček v mozaiku, ki pripomore, da lahko izpolnjujemo naloge tako, kot smo si jih zadali.
Marko: Zadnja tri leta vodim statistiko delovnih ur v našem društvu in ravno v letu 2015 je bilo 21 članov, ki so naredili več kot 100
prostovoljnih ur. Eden od gasilcev je naredil kar 600 prostovoljnih
ur, nekateri pa po 500 in 400. Pred vsemi, ki so bili pripravljeni
toliko narediti za društvo, kapo dol!

Kako bi kritično ocenili delo PGD Trzin v zadnjih
desetih letih?
Borut: Ko gledam nazaj, se zavem, da bi lahko vsako stvar naredili
še bolje. Vsaka odločitev, ki smo jo sprejeli, mogoče ni bila vedno najboljša za vse. Ampak vsi, ki smo v vodstvu društva, smo sprejemali
odločitve v dobro društva in njegovega delovanja. Se pa vedno najde
kdo, ki mu kaj ni všeč. V takih primerih slej ko prej pride do odločitev,
ki jih morava jaz kot predsednik ali Marko kot poveljnik sprejeti, ne
glede na vse.
Marko: V zadnjih desetih letih se je kvaliteta delovanja društva drastično povzdignila. Morali pa bi na Občini še bolj sitnariti glede novega gasilskega doma in opreme. Zadeve se premikajo počasi, zato
smo malo nestrpni. V obstoječem gasilskem domu je problem s sanitarijami in s higieno, trudimo se in to pomanjkljivost urejamo po
svojih najboljših močeh, ampak prostor nam ne dopušča doseganja
normativov. Tudi naša vozila so locirana na različnih lokacijah, in v
tem primeru izgubljamo čas, ko moramo po vozilo drugam.
Glede na navedeno, kako bi ocenili sodelovanje z Občino Trzin?
Marko: Sodelovanje z Občino ni slabo! Bi se pa lahko zadeve vseeno
odvijale hitreje, kot se. Sicer pa sodelujemo kar solidno.
Borut: Morda bi omenil, da ni samo Občina tista, ki zavira, so tudi posamezniki, ki delujejo v okviru občinskega sveta. Da ne bomo kritizirali
samo delovanja Občine.
Kakšen je torej vajin komentar na dolgotrajen postopek začetka gradnje gasilskega doma, ki naj bi se prelagal zaradi
v nedogled trajajočih birokratskih postopkov?
Borut: Mislim, da birokratski postopki niso glavni razlog. Že pri nekaj
drugih investicijah v Trzinu se je pokazalo, da se zadeve lahko rešijo
hitro, brez odlašanja.
Marko: Trzin je najbogatejša občina, gasilski dom pa imamo daleč
naokrog najslabši! Če pogledamo Prekmurje, imajo gasilske domove
na nivojih, po statistiki intervencij in posredovanj smo v primerjavi
z njimi daleč bolj aktivni, ampak pogoji, v katerih delamo, so pa res
katastrofalni.
Ali ti slabi pogoji povzročajo kakšne dodatne težave?
Borut: Kot je že Marko omenil, je problematična higiena in vzdrževanje opreme. V obstoječem gasilskem domu je res veliko vlage, vsi pa
vemo, kako vlaga deluje na opremo. Zaradi tega imamo več stroškov
z vzdrževanjem opreme, tako vozil kot tudi osebne zaščitne opreme.
Marko: Ko pridemo z intervencije, je zaščitna obleka mokra. Ker je
ne moremo do konca posušiti, jo vlažno odložimo v ozek garderobni
prostor, v katerem se ne prezrači in ne posuši do konca. Zaradi tega
se dela škoda na materialih. Taka obleka, ki stane 1200 evrov, bi lahko
zdržala 15 let, v teh pogojih pa bo po sedmih letih odslužila.
Kljub vsem težavam je opaziti, da si prizadevate mladim
približati delo gasilcev, v zadnjem obdobju je poraslo zanimanje otrok za udeležbo na vašem gasilskem krožku. Od
kod tako zanimanje?
Borut: Ker se je začelo več pozornosti vlagati v delo z mladimi. Malo
je k temu zanimanju pripomoglo tudi to, da ima večina gasilcev otroke.
Marko: Do naše generacije ni bilo toliko mladine. Je bilo nekaj posameznikov, ampak ne toliko kot zdaj. Navsezadnje ni bilo niti mentorjev
in gasilcev, ki bi se ukvarjali z mladino. Zdaj pa jih imamo deset.
Med vami so tudi aktivne ženske gasilke, ali jih obravnavate
drugače kot moške kolege?
Marko: Vsak gasilec, ki naredi tečaj za operativnega gasilca, je usposobljen za delo. K temu pa lahko dodamo še specialnosti. Lansko leto
je prva naša članica Andreja Kosirnik naredila tečaj za nosilca dihalnih
aparatov. Vse druge gasilke so aktivne na svojih področjih, ena kot
blagajničarka, druga kot administratorka, tretja kot tajnica … Vsaka
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opravlja svoje delo, ko pa je intervencija, so vse operativne gasilke in
jih obravnavamo enako kot gasilce.
Danes biti gasilec ne pomeni samo gasiti ogenj, pač pa je
intervencij veliko tudi ob drugih neljubih dogodkih. Glede
na to, da sta oba dolgoletna gasilca, se vama zdi, da je za
delo gasilca potrebno več strokovnega znanja, kot je bilo to
zahtevano v preteklosti?
Marko: Zagotovo!
Borut: Požar je požar, hiše gorijo tako, kot so gorele nekoč, tudi dim
je enako nevaren. So se pa spremenile taktike, materiali in tehnike.
Marko: Če samo pogledamo vstop v objekt. Včasih so bila vrata lesena in v objekt smo lahko vstopili z močnejšo brco. Danes so vrata
protivlomna in vstop je možen samo s hidravliko. In s to hidravliko je
treba znati. Da ne govorim o dvigalih, prezračevalnih jaških in elektriki, o višini objektov ...
Pa ste gasilci usposobljeni za delo na višini?
Marko: Vsak gasilec mora imeti zdravniško spričevalo, v tistih za
zahtevnejše delo je tudi postavka za delo na višini. V društvu imamo
nekaj gasilcev, ki se bojijo višine. Zato mora poveljnik dobro vedeti,
koga bo poslal na lestev in koga na notranji napad po stopnicah. Je
pa res, da se fantje dobro poznamo med seboj in smo dobri prijatelji tudi zunaj gasilskega doma. Ne samo poveljnik, tudi namestnik
poveljnika, podpoveljnik in vsi možni kandidati, ki bi lahko vodili intervencijo, dobro poznajo zmožnosti operativnih gasilcev, in vedeti
morajo, komu lahko zaupajo katero nalogo in kaj od njega lahko
pričakujejo.
Koliko pa je bilo v zadnjem času lažnih alarmov?
Marko: Po tem, ko so ukinili številko 93, je lažnih alarmov manj, ker
jih na Regijskem centru (112) prestrežejo. Prihaja pa do lažnih alarmov
zaradi Periteksa, večjega objekta v obrtno-industrijski coni, iz katerega se kadi para. Vozniki, ki se vozijo mimo, kličejo v Regijski center in
javljajo, da se iz objekta kadi.
Ali tudi v tem primeru odhitite na pomoč?
Marko: Tudi. Ko dobimo poziv, vedno reagiramo. Prav za ta primer,
ki se je ponovil že štirikrat, sem poslal člana preverit, ali gre za paro
ali kaj drugega.
Vsaka intervencija je za poveljnika velikanska odgovornost,
kaj se vam pri vodenju intervencij zdi bolj pomembno, da
je poveljnik podkovan s strokovnim znanjem ali so izkušnje
tiste, ki štejejo več?
Marko: Poklicni gasilec sem 20 let, torej imam obojega na pretek.
V svoji karieri sem bil na več kot 2500 intervencijah, tudi kar se tiče
gasilskega šolanja imam vse opravljeno. Gotovo so zelo pomembne
izkušnje, predvsem pri večjih intervencijah ali intervencijah z nevarnimi materiali. Zakaj? Ker je teh intervencij zelo malo. Dejstvo je, da nobene intervencije ne moreš izpeljati popolnoma brez napak, vedno bi
se lahko naredilo še kaj bolje. Zato je zelo pomembno, kako reagiraš.
V zelo kratkem času je treba sprejemati pomembne odločitve, zato so
izkušnje velikega pomena.
Borut: Pomanjkanje organizacijskih sposobnosti težje skriješ kot pomanjkanje strokovnih sposobnosti. Če si dober organizator, boš v danih razmerah našel nekoga, ki bo uspešno rešil situacijo, ki je morda
sam ne obvladaš najbolje. Če pa nimaš organizacijskih sposobnosti, si
lahko doktor znanosti, a ti to znanje ne bo pomagalo, če se ne boš v
dani situaciji znašel hitro in učinkovito.
NESREČNE KRAVE
Na deželi gori kmetija. Gasilci brizgajo iz vseh cevi. Po akciji gasilec poroča poveljniku gasilske enote: “Nobena krava ni zgorela,
vse so utonile.”
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Na intervencijah tvegate svoja življenja. Kako gledate na to
tveganje sami in kako vaši domači?
Borut: Sam sem gasilec po srcu, o tveganju ne razmišljam. Vprašanja po intervencijah, kaj vse bi se lahko zgodilo, je treba hitro dati na
stran in se z njimi ne obremenjevati.
Kaj pa spoprijemanje s psihičnim pritiskom, ko adrenalin po
zaključeni intervenciji popusti?
Borut: V tem primeru je prednost dobra ekipa. Ko se vrnemo z intervencije, vse slabe stvari izvlečemo na plano ...
Marko: Naredimo analizo.
Borut: Po intervenciji se vedno pogovorimo o vsem. Pogovor vedno
pomaga. Kar se tiče domačih pa … Otrokom se zdi zanimivo, ko zapiska pozivnik, ampak oni se še ne zavedajo vseh spremljajočih nevarnosti.
Marko: Pri nas smo vsi gasilci – oče, brat, jaz in žena, vsi smo rasli s
tem. Je pa res, da v Trzinu hudih intervencij ni, in lahko kar potrkamo,
da bo tako ostalo.
Naj res tako ostane, zato zaključimo še z vašimi cilji, načrti
oziroma željami za prihodnost, kakšne so?
Oba v en glas: Gasilski dom!
Marko: Kot poveljnik bi si želel še deset operativnih gasilcev, zato vabimo občane, stare od 15 do 40 let, da se nam pridružijo. Kot drugo pa
– občina Trzin je z dvema tretjinama pokrita z gozdnimi površinami,
zato bi bilo smotrno kupiti gozdno vozilo, ki bi nam olajšalo reševanje
v trzinskem gozdu.
Borut: Pa smo spet pri denarju!
Marko: No, vidite. Predsednik poskrbi za denar, poveljnik pa za to, da
ga trošimo. Se vam ne zdi, da enkratno sodelujeva?
Čeprav smo pogovor zaključili šaljivo, se vsi zavedamo resnosti situacije in zahtevnosti nalog, s katerimi se gasilci soočajo na terenu, predvsem pa se moramo zavedati pomembnosti njihovega poslanstva.
Zato se tudi v imenu uredništva glasila Odsev zahvaljujem trzinskim
gasilcem za brezpogojno pripravljenost pomagati ljudem v stiski, in to
že dolgih 110 let! ●
Metka Pravst

Svečana akademija

Podarili spominske plakete in značke
V četrtek, 28. aprila 2016, je v kulturnem domu v Trzinu potekala svečana
akademija ob 110-letnici PGD Trzin. Po predstavljeni kroniki in zgodovini gasilskega društva je zbrane pozdravil in nagovoril predsednik gasilskega društva Borut Kump. Zahvalil se je vsem gasilkam in gasilcem
za požrtvovalnost in humanost, sponzorjem, Občini in občanom pa za
vso podporo in pomoč, ki so jo bili v teh letih deležni. Po njegovem govoru sta sledila še govora in zahvala predsednika GZ Domžale Staneta
Kovača in predstavnika gasilske zveze Slovenije, podpredsednika Jožeta Derlinka. GZS je ob jubileju PGD Trzin podelila plaketo. Slavnostni
govornik župan Peter Ložar je poudaril pomen delovanja trzinskih gasilcev za varnost našega kraja, njihovo povezanost z zgodovino Trzina
ter nepogrešljivost pri delu v sistemu zaščite in reševanja v občini.
PGD Trzin se je vsem, s katerimi sodeluje, zahvalilo za dobro sodelovanje in jim v znak zahvale podelilo spominske plakete. Ob podelitvi zahval so voščila in dobre želje izrazili tudi gostje. Aktivni člani
društva so ob jubileju prejeli spominsko značko PGD Trzin. GZ Domžale je slavnostno podelila priznanja zaslužnim gasilcem. Priznanje
gasilske zveze Domžale III. stopnje sta dobili Marija Marta Mušič
in Adam Oblak, priznanje gasilske zveze Domžale II. stopnje je dobil Marko Kajfež, priznanje gasilske zveze Domžale I. stopnje so dobili Herman Bradač, Ivan Gradišek, Miro Kosirnik ter Branko Pirnat.
Kulturni program so s svojim nastopom obogatili Staš Ahtik na
pianinu, Aljaž Jagodic na diatonični harmoniki, učenca Glasbene šole
Lartko ter Ansambel Stopar iz Loke pri Mengšu.
Po končani prireditvi je sledilo druženje v dvorani KUD Trzin.

Slavnostni govornik župan občine Trzin – Peter Ložar

Prireditev sta vodia člana PGD Trzin Jože Kajfež in Marija Marta Mušič

Častni gostje s predsednikom in poveljnikom PGD Trzin

Predsavnik Gasilske zveze Slovenije Jože Derlink

Maj 2016 (Izredna številka)

POŠTA
Gasilci so v časopisu objavili oglas: “Če pri vas gori, nam
napišite pismo, in takoj bomo prišli!”
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Mladi gasilci

Skupinska slika ob 110-letnici

Mladina: Naše veselje,
naš ponos, jamstvo za
našo prihodnost
Vsak starš je vesel in ponosen na svoje otroke, veselje se začne že zelo
zgodaj, takoj po rojstvu – velja v večini primerov za očete. Ko otroci odraščajo, z njimi raste starševski ponos, veselje ob njihovih otroških uspehih, predvsem pa starši gradimo njihovo prihodnost. Prav nič drugače ni
pri gasilcih. Znotraj samega gasilskega društva deluje tudi komisija za
mladino, njena naloga pa je skrb za gasilski podmladek. Glede na to, da
PGD Trzin letos praznuje 110-letnico delovanja v našem kraju, ugotavljamo, da je bilo delo z mladimi uspešno skozi vso zgodovino društva. Res
je tudi, da se časi spreminjajo, da so pristopi drugačni, predvsem pa tudi
način življenja in dela občanov. Včasih je bil Trzin veliko manjši in strnjen,
ljudje so delali doma na kmetiji ali pa imeli obrt. Ni bilo toliko dnevnih
migracij, vse je bilo bližje in lažje. Praktično ni bilo hiše v Trzinu, v kateri
ne bi bilo gasilca. Toda časi so se spremenili, prav tako pa mi z njim. Prebivalstvo Trzina se je nekajkrat povečalo, zgradili so nova stanovanjska
naselja, dobili smo obrtno cono, veliko občanov se dnevno vozi v bližnje
in daljne kraje na delo. Temu smo se seveda morala prilagoditi tudi gasilska društva, prilagoditi smo morali delo z gasilskim podmladkom.
Pravzaprav začnemo gasilci neformalno delati z gasilskim podmladkom

Pri gasilcih je zabavno, ker delamo
z vedrovko. (Klemen)
že v njihovih rosnih otroških letih, ko še obiskujejo vrtec. Po navadi v mesecu oktobru – oktober je mesec varstva pred požari, obiščemo otroke
v vrtcih in jim najprej pokažemo tisto, kar jih najbolj veseli, to so gasilski
avtomobili. Seveda pri tem tudi škropimo, otroci pa si z veseljem na glavo posadijo gasilsko čelado in za trenutek postanejo čisto pravi gasilci.
Slišati želijo gasilsko sireno, nekateri najmlajši pa se je tudi ustrašijo
in zajokajo. Petletniki nas obiščejo v našem gasilskem domu, kjer jim
pokažemo tudi drugo opremo. Prav tako nas v domu obiščejo osnov14 | Odsev — Glasilo občine Trzin

Najbolj zabavno je takrat,
ko se špricamo.
(Neža)
nošolci, njim pa prikažemo, kako je videti eksplozija plina in gorenje olja
na štedilniku. Bolj resno delo se začne z vstopom otrok v osnovno šolo.
Septembra imamo predstavitev krožka Mladi gasilec in vpis novih članov. Dogovorimo se za termin vaj, ki najbolj ustreza vsem, potem pa
se začne bolj ali manj resno delo. Otroci so glede na sistem tekmovanj
in kategorij razdeljeni v tri skupine, in sicer: pionirji – otroci od 6-11 let,
mladinci – otroci od 12-15 let, in gasilski pripravniki od 16-18 let. Pripravljamo se na več različnih tekmovanj, na katerih otroci pokažejo svoje znanje, spretnosti in tudi tekmovalnost. Tekmovanja so sestavljena iz
teoretičnega in praktičnega dela, tako da se otroci naučijo praktičnih
veščin, ki jih bodo potrebovali vse življenje. Tako se učijo vezanja vozlov,
navezavo orodij, kot sta na primer kramp ali sekira, učijo se orientacijo
na terenu, uporabo kompasa, spoznavajo topografske znake, osvojijo
teoretični in praktični del prve pomoči, mečejo vrv v krog, seveda pa
pridobijo tudi nekaj teoretičnega znanja o gasilcih in gasilstvu, vadijo
razne gasilske spretnosti, tečejo štafeto z ovirami, učijo se korakanja,
najbolj pa jim je všeč delo z vedrovko, kjer je na sporedu škropljenje z
vodo. Da pa je bolj napeto, vse te discipline tudi časovno merimo, po
domače – štopamo s štoparico, ocenjujejo pa se tudi napake pri delu
in nepravilni odgovori, in tako skupaj dobimo rezultate. Za popestritev
jih včasih zapeljemo z gasilskim kamionom, seveda bi otroci to želeli
večkrat, vendar bo za tovrstno vožnjo priložnosti več kot dovolj, če bodo
vztrajali na poti gasilstva. Privzgajamo jim tudi spoštovanje do človeka,
ne glede na spol, vero, raso ali karkoli drugega, kar je za gasilce zelo pomembna vrednota. Poslanstvo gasilca je namreč nudenje pomoči prav
vsakomur, ki jo potrebuje.
Veseli nas, da se število otrok, ki redno obiskujejo gasilski krožek, iz leta
v leto povečuje. Na sliki v knjigi 100 let PGD Trzin, ki smo jo izdali ob

Zanimivo je, ker spajamo cevi in
špricamo z ročnikom.
(Luka)

Mladi gasilci

Vaja z vedrovko na tekmovanju

RDEČA KAPA
Vi z rdečo kapo, na desno ravnaj se!”
Pa se oglasi gasilec:
“Poveljnik, tisti z rdečo kapo je hidrant!”
Predstavitev krožka mladi gasilec

PRISPEVEK
“Mami, pri vratih je gasilec, ki zbira prostovoljne prispevke za
gasilsko društvo. Kaj naj mu dam?”
“Vedro vode!”

Igramo se različne igre, všeč mi je
družba, se dobro razumemo.
(Alja)
kakšnih časih živimo, in tudi vsi vemo, koliko časa imamo, da ne govorim
o prostem času, ki ga namenimo drugim, lahko poudarim, da je to ključno
za uspeh. Če hočemo nekaj dobiti, moramo predvsem veliko dajati, in
kdor daje, oziroma se razdaja za druge, se mu to prej ali slej nekako vrne.
Nam se to povrne tako, da se otroci vračajo, da so veseli, da komaj čakajo na naslednje vaje in da jih je vedno več. Vaje imamo vsak ponedeljek
med 17. in 18. uro popoldne. Kogar zanima, nas lahko pride pogledat, z
veseljem bomo tudi odgovorili na morebitna vprašanja. Same vaje prilagodimo vremenu in pogojem. Dokler nam dnevna svetloba in temperatura dopuščata, se zunaj ukvarjamo s praktičnim delom, ki ga imajo
otroci najraje, pozimi pa smo notri in spoznavamo malo manj priljubljeno
teorijo. Decembra okrasimo gasilski dom, obišče nas tudi Božiček. Ko se
otopli, gremo spet ven k praktičnim vajam. Na tekmovanjih so otroci zasedli zavidljiva mesta, saj so že v prvem letu, ko so se priključili gasilcem,
osvojili uvrstitev med četrtim in osmim mestom med več kot dvajsetimi
ekipami. Z malo športne sreče bi se lahko uvrstili višje, malo je ponaga-

Pionirke na tekmovanju na kvizu

100. obletnici društva, so bili na sliki štirje mentorji in osem otrok, zato
naj poudarim, da letos krožek obiskuje preko trideset otrok. Z otroki pa
se ukvarja deset mentorjev, tako da lahko zagotovimo zadostno število
le teh za nemoteno delo. To je vidno tudi na sliki, ki je bila narejena ob
letošnjem jubileju. Na žalost na sliki ni vseh otrok, toda pogled na vse te
mlade je vseeno prelep. Naredili smo res ogromen korak naprej – pristop
k delu, terminski plan, plan dela in gradiva za delo z mladimi. Predvsem
pa je največji napredek to, da je na voljo dovolj mentorjev z znanjem, ki
se v vsakem trenutku vklopijo in izpeljejo vajo samostojno. Ker vemo, v

Gremo tudi na tekmovanja, tam se vedno
naučimo kaj novega. Po navadi smo četrti.
(Aleksander)
Maj 2016 (Izredna številka)

Rad se igram z vodo in
sestavljam cevi.
(Jakob)
jala tudi trema, tudi »kilometrine« jim primanjkuje. Delo mladih so opazili
tudi zunaj naših vrst. Tako so v letu 2013 mladi gasilci dobili denarno nagrado, ki jo podeljuje Občina Trzin ob občinskem prazniku, enako nagrado
pa bodo dobili tudi letos na proslavi ob občinskem prazniku.
Ob vsem zapisanem, ob hvali in nagradah se moramo zahvaliti mladim
»pripravnikom«, torej otrokom, vsem staršem in mentorjem, ki hodijo na
vaje, vozijo otroke in jih vzgajajo v duhu požrtvovalnosti in dobrodelnosti,
kajti samo tako se bo kronika društva pisala še naprej. Verjamemo, da
bomo čez deset let lahko v rubriki, podobni tej, pisali o vrsti novih, mladih, zagnanih članov. Ob tej predstavitvi dela z mladimi je tudi skupinska
slika mladine in mentorjev. ●
Mladinska komisija PGD Trzin
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Zahvala
Zahvaljujemo se vsem
podpornim članom, občankam
in občanom, donatorjem in
sponzorjem za finančno pomoč
in moralno podporo v vsej
110-letni zgodovini delovanja
društva. Upamo, da nam boste tudi
v prihodnje stali ob strani in nas
podpirali na naši poti. Obljubimo,
da se bomo še naprej trudili po
najboljših močeh za
varnost nas vseh.
Na koncu še posebej hvala
družinam naših gasilcev za
strpnost in zaupanje, ki
nam jo namenjate.

»V službi ljudstva
NA POMOČ VARNI
DAN IN NOČ!«

