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Sto let
Gasilskega
druøtva Naklo
Sto let delovanja Prostovoljnega gasilskega druøtva v Naklem nam
pove, kako so bili æe v tistem œasu naøi predniki organizirani. Da so
ustanovili druøtvo, ki je bilo namenjeno ne samo gaøenju poæarov,
ampak tudi medsebojni pomoœi v nesreœah in drugih tegobah v vasi.
Sto let obstoja druøtva pa ni samo obstoj z vpisanimi œlani,
ampak je bilo to druøtvo vseskozi zelo delavno. Samo po sebi se
razume, da so sodelovali pri nesreœah. Posebej pa so skrbeli øe
za potrebno izobraæevanje, druøtvene prostore in opremo. Danes
je Prostovoljno gasilsko druøtvo Naklo eno najbolj opremljenih
v obœini Naklo in verjamem, da je sposobno se spopasti z marsikatero nesreœo, ne samo z ognjem, ampak tudi nesreœo drugih
oblik, ki nam grozijo v danaønjem œasu.
Za sto let delovanja in za vse kar so dobrega storili bi se rad v
imenu Obœine Naklo, obœinskega sveta in v svojem imenu lepo
zahvalil za vse dobro, kar so storili v tem œasu. Æelim, da bi bili
øe naprej tako predani dejavnosti za katero so se organizirali.
Œestitam za stoletnico obstoja in æelim øe naprej tako uspeøno delo.
Janez Øtular, æupan
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100 let
humanega dela
in pomoœi
v nesreœah
100 let delovanja Prostovoljnega gasilskega druøtva predstavlja jubilej, ki ga praznuje le malo generacij. Ta okrogla obletnica pomeni dolgoletno tradicijo, bogate izkuønje in veliko vloæenega dela za varnost
obœanov in njihovega imetja. Obenem je to priloænost, da druøtvo opozori nase in na svoje delo, da ponovno pregleda dolgo, uspeøno a pogosto tudi teæko prehojeno pot in da si zastavi cilje za delo v bodoœe.
Uradni zaœetek delovanja naøega druøtva tako sega celo stoletje nazaj.
Katastrofalni poæar, ki je tistega daljnega leta pustoøil v Naklem in
uniœil veœ gospodarskih poslopij ter stanovanjskih hiø, je bil tisti
usodni dogodek, ki je v takratnem æupanu Nakla, gospodu Josipu Legatu, vspodbudil idejo o ustanovitvi samostojnega gasilnega druøtva.
Na ustanovnem obœnem zboru Gasilskega druøtva Naklo, 23. 10.
1910, je bil potrjen æupanov predlog in sprejeta so bila prva gasilska
pravila. Tega dne je bilo tako ustanovljeno GASILNO DRUØTVO
NAKLO, ki je ob samem zaœetku svojega delovanja imelo 29 delovnih
in 18 podpornih œlanov.
Gasilstvo je v svoji zasnovi humana in plemenita dejavnost. Njen cilj
je pomagati bliænjemu in komurkoli v nesreœi ter varovati osebno in
druøtveno premoæenje. Biti gasilec ni lahko, biti gasilec z duøo in telesom pa je øe teæje. Potrebno je bilo mnogo zavesti, discipline, odpo4
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vedovanja in neøteto opravljenih prostovoljnih ur posameznikov, da
je druøtvo doseglo sedanjo raven razvoja. V vseh teh dolgih letih so se
dogajale razne spremembe, napredek znanosti je bil skokovit, poæari
in razne druge nesreœe pa seveda nikakor niso upadale, zato je tudi
naøe druøtvo sledilo tem spremembam in se po svojih moœeh opremljalo in usposabljalo za vedno veœje izzive. Druøtvo se je tem spremembam vedno poskuøalo prilagajati. Z razvojem druæbe so se veœale tudi
zahteve za naøe delo. Zlasti v zadnjih tridesetih letih je bil napredek
gasilskega delovanja v øirokem razmahu. Tako smo tekom let nadomestili veliko odsluæene opreme z nakupom nove, sodobne, ki jo potrebujemo pri svojem delu. Gasilski dom je bil v vseh letih deleæen kar
nekaj obnov in ob rednem vzdræevanju naøih œlanov nam ga je uspelo
ohraniti in øe polepøati, tako, da smo sedaj zares ponosni na lep objekt
in vse tisto, kar se skriva v njem. Prav tako smo se morali organizacijsko prilagajati druæbenim in tehnoloøkim spremembam. Strokovno
vse bolj zahtevno orodje, oprema in vozila ter zahtevno operativno nastopanje, zahteva neprestano strokovno usposabljanje operativnih ga-
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silcev, ki so si pridobili marsikatero dobro izkuønjo in znanje na razliœnih izobraæevanjih, vajah in delu v naøem druøtvu. Na vseh nas
je, da znanje ne samo spremljamo, temveœ ga dajemo tudi drugim. Ta
dejanja bodo krepila moœ naøega druøtva tudi v bodoœe. Danes v
druøtvu delujejo gasilci vseh generacij, od pionirjev do veteranov. Vsi
se trudijo po svojih moœeh. Mladina pa naj nam bo izhodiøœe za naøe
delo. Z vzgojo mladih krepimo korenine gasilstva in si zagotavljamo
bodoœnost gasilskega druøtva.
Naøe delo v preteklem obdobju lahko ocenim pozitivno. Prepriœan
sem, da bom ob taki vestnosti in predanosti gasilski dejavnosti tudi v
prihodnje øe bolj napredovali, tako v tehniœnem kot tudi organizacijskem pogledu. Potrudili se bomo, da se boste vsi v naøi obœini poœutili
varne in da nam boste øe bolj zaupali.
Ob 100-letnici delovanja je tako vendarle priloænost, da se zahvalim
vsakemu posameznemu œlanu in vsem skupaj, ki ste v teh desetletjih
aktivno sodelovali ali pa vsaj podpirali naøe druøtvo ter tako dodali
svoj kamenœek v mozaik Prostovoljnega gasilskega druøtvo Naklo.
Hvala vsem tistim, ki jih ni veœ med nami, pa se jih zaradi njihovih
zaslug øe vedno pogosto spominjamo.
Prisrœno zahvalo ob tej obletnici namenjam g. æupanu, Ivanu Øtularju,
obœinskemu svetu Obœine Naklo, obœinski upravi in vsem sponzorjem
ter donatorjem, ki ste øe posebej pomagali pri razvoju in obstoju
naøega in vaøega druøtva.
HVALA VSEM IN NA POMOŒ!
Mitja Valentiœ, predsednik PGD Naklo
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Joæe Markiœ,
poveljnik
PGD Naklo
100 let gasilstva v Naklem je œasovno obdobje, ki presega obiœajno œlovekovo æivljenje. In øe vedno enaka volja, enaka zaveza, enaka æelja,
ki povezuje ustanovne œlane druøtva s œlani v naøih dneh - pomagati
soœloveku. In øe nekaj nas veæe s predniki, to je zadnja leta tudi na
drugih podroœjih æivljenja na novo odkrito prostovoljstvo, neøteto ur
je vloæeno v uœenje, vaje, teœaje, pridobivanje sredstev, vzdræevanje
opreme in doma, poæarno preventivo in ne nazadnje za intervencije.
Sodobna oprema brez visoko usposobljenih œlanov niœ ne koristi. Œlani
pa se lahko øe tako dobro usposobimo, pa brez opreme ne moremo delovati. Zakljuœili smo razne teœaje, pridobili øiroka znanja. Spoznavamo, kako potrebujemo sodobno opremo.
Gasilci smo æupanova vojska, saj smo izvajalci gasilske sluæbe, za podroœje poæarne varnosti pa je zadolæen in odgovoren sam æupan. Verjamemo, da je obœinski proraœun premajhen, da bi zagotovil sredstva
za preæivetje gasilstva. Veste ne gre za preæivetje, gre za rast, nalog
je na prostovoljnih gasilcih vedno veœ, dræava spoznava, da je to sila
in moœ na katero se lahko zanese. V obœini Naklo smo gasilci øtirih
druøtev zdruæeni v Gasilski zvezi Naklo.
Predniki so se spopadali s poæari, danes pa so tu øtevilne intervencije,
torej operativnih nalog je œedalje veœ, v lanskem letu celo 26, œeprav
1910 – 2010
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Gosti na 100. obœnem zboru

se reøevanje mucka komu zdi nepotrebno, je ravno tako zahtevalo angaæiranje posameznikov in nazadnje zaradi teækega dostopa celo poklicno enoto z avtolestvijo. Prepriœani smo, da smo z uspeøno akcijo
prepreœili poæar na stanovanjski hiøi in lastnike obvarovali velikih
teæav. Zaradi spremembe klime smo veœkrat priœa poplavam, izobraæujemo se za delovanje v raznih naravnih katastrofah, veter, potres… V spominu imamo razne pandemije, ki jih morda zaradi
pretiranih skrbi podcenjujemo, kaj pa œe... Obœino deli avtocesta, kdaj
pomislimo kaj vse se vozi v cisternah in tovornjakih.
Tudi pred ustanovitvijo druøtev so si ljudje pomagali, nekateri bolj
drugi manj uspeøno. Z zaœetki industrializacije in sploønega razvoja
pa so se zaœele kopiœiti tudi dobrine, ne za to, da jih poje ogenj, marveœ,
da sluæijo ljudem.
Ob ustanovitvi gasilskega druøtva Naklo je bila vas precej manjøa,
zemlja je lastnikom pomenila bistveni vir preæivetja, ljudje so se za8
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vedali, da si le s skupnimi moœmi lahko pomagajo. Naøli so prostor,
sredstva in œas, ter zgradili lep in prostoren gasilski dom. Generacije
gasilcev so ga opremljale, izpopolnjevale in poveœevale. Zadnje œase
pa se kaæe potreba po novi reøitvi prostorskih teæav, saj smo na obstojeœi lokaciji vse bolj utesnjeni. Kje, kdaj in kako do reøitve, bodo
naøi skupni izzivi.
Danes v druøtvu delujejo gasilci vseh generacij. Starejøi œlani – veterani budno spremljajo delo operativcev in mladine. Najmlajøi se nam
lahko pridruæijo æe z vstopom v osnovno øolo. Vsak pri druæenju po
svojih moœeh prispeva, doda svoj kamenœek v mozaiku, vsak pa pri
delu tudi pridobi izkuønje, raste v dobrodelnosti.
Sto let druøtva je œas, da se zahvalimo vsem dosedanjim gasilcem,
nihœe ni in ni bil popoln, prav vsak pa si za svojo pripravljenost pomagati bliænjemu v nesreœi, zasluæi iskrena HVALA.

Ansambel Gasilci z vasi (Jakob Perko, Gaøper Voglar, Neæa Markiœ)
1910 – 2010
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Veterani
smo øe vedno
aktivni
Ne bom zaœel s samohvalo, toda veterani smo zelo aktivni, kljub visoki
starosti nekaterih kolegov. Udeleæujemo se vseh gasilskih vaj v matiœnem druøtvu, sosednjih druøtvih in vaj Gasilske zveze Naklo. V
zadnjem desetletju se lahko pohvalimo tudi z zasluæenimi pokali in
kolajnami s tekmovanj, tako domaœih obœinskih, regijskih in celo
dræavnih.

Prvo mesto veteranske desetine v Træiœu 2009
10
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Veterani PGD Naklo na regijskem tekmovanju na Jesenicah 2009, raznoterosti

Toda v veteranskih vrstah je edina teæava ta, da nam œlani poœasi
ugaøajo, saj smo jih v zadnjih letih kar nekaj izgubili. Starosta naøih
veteranov je Franc Joøt, ki je æe lep œas tudi desetar veteranov. Lahko
mirno trdim, da z veterani ni nikakrønih teæav, saj so to ljudje z bogatimi izkuønjami tako v gasilstvu, kot tudi v privatnem æivljenju.
Predvsem pa je naloga veteranske vrste, da pomagamo mlajøim operativnim œlanom pri laæjih zadolæitvah na terenu, in jim tako pripomoremo k boljøi izvedbi zaœrtane naloge. Je pa øe ena zanimivost pri
naøih starejøih gasilcih, ko se prijavimo na tekmovanju, smo obiœajno
med najstarejøimi udeleæenci, a øe vedno sposobni poseœi po dokaj visokih uvrstitvah.
Ob praznovanju 100-letnice PGD Naklo, obœinskem prazniku in
Dnevu dræavnosti, æelim vsem gasilkam in gasilcem, prijateljem in
obœanom prijetno druæenje.
Janez Kuhar, vodja veteranov PGD Naklo
1910 – 2010
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Korenina
zlepa ne pozebe
Vinko Gale starejøi je œastni predsednik Gasilske zveze Kokra,
œastni predsednik Gasilske zveze Naklo in œastni predsednik PGD
Naklo. Vinko je æe veœ kot øest desetletij zapisan gasilstvu. Kot petnajstleteni fantiœ je sledil oœetu gasilcu in zato se je 1948. leta odloœil,
da stopi med varuhe rdeœega petelina, 1959 pa je æe opravil prvi izpit
za niæjega gasilskega œastnika, nato je napredoval v viøjega gasilskega œastnika druge stopnje, ter naredil izpit za republiøkega sodnika za gasilsko-øportna tekmovanja 1981. leta. Sedaj, ko je
prenehal z aktivnim vodenjem druøtva in ostalih bolj pomembnih
funkcij, pa se je zapisal med veterane, ki pa je zopet med njimi zelo
aktiven in delaven. Saj se redno udeleæuje gasilskih vaj in tekmovanj.
V PGD Naklo je bil med leti 1966. do 1979. poveljnik druøtva, od 1984.
do 2007. pa njegov predsednik. V nekdanji Obœini Kranj je bil pomoœnik gasilskega poveljnikana obmoœju II. sektorja. V letu 2004 je
ustanovil samostojno Gasilsko zvezo obœine Naklo, ki zdruæuje gasilska druøtva iz Æej, Dupelj, Podbrezij in Naklega, ter ji tudi predsedoval. Aprila 2008 pa ga je na tem mestu zamenjal Brane Teran iz
Dupelj. Bil je tudi eno leto predsednik Gasilskih zvez gorenjske regije,
to je bilo v letu 1998. Zraven je tudi poveljnik Civilne zaøœite v obœini,
katerega potrdi æupan.
12
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Nanizal mi je nekaj pomembnih podatkov za razvoj PGD Naklo. Prvo
brizgalno so kupili 1923. leta, potem drugo 1935, ki je muzejsko restavrirana, brizgalna z leta 1977. je øe danes v uporabi, za pionirje so
kupili brizgalno leta 1980. Œez øtiri leta so priøli prviœ do kombija IMV
1600, imajo plastificirano cisterno za dovoz pitne vode, v letu 1990 so
nabavili kombi TAM 80T 35, ki je sedaj namenjen veteranom, prenosno œrpalko so 2004 oddali na Luæe, pred osmimi leti so priøli do 2500
litrske cisterne, ki ima tudi posodo za 250 litrov penil in dvakrat po
100 metrov cevi ter agregat in potopno opremo. Najnovejøi nakup je
bil moøtveni kombi za prevoz gasilske operativne enote z dodatno
opremo, ki je bilo predano v uporabo maja leta 2008.
V teh veœ kot 60 letih njegovega predajanja gasilstvu, se je mnogo
spremenilo. Vœasih so gasilci tako rekoœ goloroki skoœili z vodo v ogenj
in øe sami utrpeli opekline ali druge poøkodbe. Danes mora biti gasilec
v operativni enoti najprej sam do potankosti zaøœiten in opremljen;

1910 – 2010
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protipoæarna obleka, økornji, œelada, maska za kisik, rokavice, moderne samostojeœe lestve. Z visokim tlakom porabijo manj vode, hitreje
razbijejo poæar, napravijo manj økode na pogoriøœu, z dodanimi penili
zaduøijo ogenj øe hitreje. Ko center za obveøœanje v Kranju obvesti o
poæaru ali drugi nesreœi, vsakega gasilca obvesti osebni pozivnik, ki
ga mora imeti ob sebi in tako se operativna enota v desetih minutah
zbere in odpravi na intervencijo.
V dolgoletni gasilski dobi je Vinko prejel veliko priznanj in odlikovanj,
za krono njegovih uspehov pa so mu na zadnjem kongresu Slovenske
gasilske zveze podelili kipec »gasilca Matevæ Hace«, ki je na njega nadvse ponosen.
Vinko, naj ti zdravje sluæi øe mnogo let, in øe enkrat hvala za tvoje
nesebiœno angaæiranje v gasilskih vrstah.
Janez Kuhar, vodja veteranov

Veterani PGD Naklo na regijskem tekmovanju na Jesenicah 2009, vaja s hidrantom
14
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Osnovo
ste dobili
od prednikov
Spoøtovani! …, 80 let, 90 let, 100 let. Dolga, lepa doba. Za vsakega œloveka, za vsakega posameznika, ki mu je to dano doæiveti. Toliko lepøe,
œe je to doæivetje lepo, zdravo, ustvarjalno in uspeøno. Ta danost pa je
pri vsakem posamezniku v veliki meri odvisna od njega samega, njegove genetske zasnove, njegovega æivljenjskega sloga, nekaj pa tudi od
tako imenovane usode. Zato se velikokrat zdi, da je dolgost œlovekovega
tuzemskega obstoja dosegljiva precej teæje v primerjavi z dolgostjo obstoja neke organizacije ali druøtva. Pa ni vedno tako. Vsako organizacijo
ali druøtvo sestavljajo namreœ takøni in drugaœni posamezniki, njihovi
interesi, navade in øe kaj. Prav zato je obstoj takøne organizacije v veliki
meri odvisen od uspeønosti usklajevanja vseh teh razlik, hotenj in æelja
posameznikov. Potem so tu øe mnogi drugi dejavniki, kot so sploøna
druæbena in gospodarska situacija, spremembe komunalnih in politiœnih ureditev, vojne itd. Organizacijam, katerim je uspelo previhariti
vse te dogodke, prisluhniti tako posamezniku kot skupnosti, je uspelo
zagotoviti dolg obstoj od ustanovitve do danaønjih dni. Le beæen pogled
v zgodovino posameznih prostovoljnih organizacij nam razkrije, da so
si dolg obstoj zagotovila predvsem humanitarna druøtva, katerih œlanstvo so in øe predstavljajo posamezniki z veliko œuta, pomagati pomoœi
potrebnim. In takøno druøtvo je tudi vaøe. S prizadevnim delom vseh
generacij vaøega druøtva na podroœju zaøœite in reøevanja ter dobrim
gospodarjenjem, vam je uspelo uspeøno in ustvarjalno doæiveti teh prvih
1910 – 2010
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100 let. Prav gotovo je danaønja generacija nakljanskih gasilcev lahko
hvaleæna vsem predhodnim zato, da boste v teh dneh imeli œast in tudi
obvezo organizirati sveœanosti ob tem visokem jubileju. Tukaj se ne bom
dotikal vseh uspehov, vseh doseækov, ki so lepo opisani v kroniki vaøega
druøtva. Omenil bi rad le delo vaøih predhodnikov, ki so s svojim delom
omogoœili, da ta generacija danes lahko slavi ta œastitljivi jubilej. In ne
samo to, vaøi predhodniki so prav gotovo v veliki meri zasluæni tudi za
to, da ta danaønja generacija deluje tako uspeøno, da dosega tako dobre
rezultate in da druøtvo predvsem na operativnem podroœju zagotavlja
zadostno mero varnosti tako v krajevnem okviru kot tudi v okviru cele
lokalne skupnosti. Zato vsem œlanom Prostovoljnega gasilskega druøtva
Naklo ob tem visokem jubileju v svojem imenu in v imenu Gasilske
zveze Naklo iskreno œestitam z æeljo, da sedanja generacija, v kar ne
dvomim, s svojim delom postavi trdne temelje za uspeøno delo gasilcev
v naslednjih sto letih.
Predsednik Gasilske zveze Naklo
Brane Teran

Mladinci PGD Naklo na regijskem tekmovanju v Naklem 10. maja 2008
16
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Poveljnik
GZ Naklo
Ivo Œernilec
VGŒ I.
V lanskem letu smo gasilci praznovali 140 let prvega organiziranega
gasilskega druøtva na sploh v Sloveniji. Tudi v Naklem je pred stotimi
leti vzklila ideja o povezavi ljudi za boj proti rdeœemu petelinu in tudi
drugimi naravnimi nesreœami, zato so naøi predniki ustanovili Gasilsko druøtvo v Naklem.
Danes pa je PGD Naklo po kategorizaciji najviøje rangirano druøtvo
v obœini Naklo in je tudi osrednja enota, ki ima povpreœno preko dvajset intervencij na leto.
PGD Naklo je danes relativno dobro opremljeno in ima dobro organizirano in usposobljeno operativno enoto.
Vsem gasilcem in gasilkam PGD Naklo œestitam za jubilejno 100.
obletnico druøtva in vam æelim veliko uspeha in uspeøno in varno posredovanje ob morebitnih intervencijah.
Na pomoœ!

1910 – 2010
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Ogenj
ne pozna meja
Osamosvojitev Slovenije je na mnogih podroœjih prinesla korenite
spremembe. Ena teh je bila tudi nastanek novih obœin. Takratna
obœina Kranj se je razdelila na øest obœin, zato so gasilska druøtva œez
noœ ostala brez krovne organizacije, s tem pa tudi brez direktnega

Veterani PGD Naklo na regijskem tekmovanju na Bledu 11. maja 2008
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Naøi œlani na tradicionalnem pohodu na Kriøko goro, 25. maja 2008

stika s poklicno gasilsko organizacijo, ki je kot Javni zavod Gasilsko
reøevalne sluæbe Kranj ostal v Mestni obœini Kranj. Verjetno tudi Prostovoljnemu gasilskemu druøtvu Naklo takrat ni bilo lahko.
Nisem globoko brskal po zgodovini in ugotavljal, kako so potekali dogodki tistega œasa, spominjam pa se razgovora z mojim predhodnikom,
ki je nekoœ dejal: »V Naklo pa gremo le do obœinske meje, potem pa
gasimo, do koder seæe curek«.
Œasi iskanja in napak so sedaj za nami. Ugotovili smo, da je poslanstvo gasilcev pomoœ bliænjemu v sili in meja ni in ne sme biti loœnica
med naøim skupnim poslanstvom. Zato smo sklenili pogodbo o medsebojnem sodelovanju, ki pa æal temelji na finanœnih osnovah. Œe
vpraøate mene, bi to uredil na dræavnem nivoju, kajti reøevanje stiske
ljudi in njihovega premoæenja ne bi smeli reøevati za zeleno mizo.
Tako zopet delujemo skupaj. Prostovoljno gasilsko druøtvo Naklo pri
tem nosi najveœjo teæo. Njegovi pripadniki ste œedalje bolj usposobljeni
in sami reøujete marsikatero situacijo. Intervencijski œasi se krajøajo,
postajate osrednja obœinska enota, s katero lahko raœunamo vsi pre1910 – 2010
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bivalci obœine. Pri tem humanem delu pa tudi v bodoœe ne boste sami.
Na vsak poziv bomo priskoœili na pomoœ. Sicer naøe ekipe niso velike,
a imajo velike operativne izkuønje in sodobno tehniko za vse vrste intervencij. Øe vedno pa obstajajo velike moænosti skupnega preventivnega dela in usposabljanja.
Glede na doslej opravljeno delo, ki smo ga opravili skupaj z Gasilskim
druøtvom Naklo kot pomembnim druøtvom v Gasilski zvezi Naklo, so
rezultati vidni. To delo velja nadaljevati s prizadevanji in pobudami,
ki nam omogoœajo vzajemno spoznavanje, usposabljanje in sooblikovanje postopkov ter poznavanju skupne opreme, da bi bili nenehno
pripravljeni v vsakem primeru strokovno in uœinkovito posredovati.
Izkoriøœam to priloænost in se zahvaljujem prijateljem in kolegom iz
Prostovoljnega gasilskega druøtva Naklo za veœletno sodelovanje in
medsebojno pomoœ pri operativnem delu.
Mag. Vojko Artaœ
Poveljnik direktor GRS Kranj

Starejøe pionirke pred startom na orientacijskem tekmovanju v Selu pri Bledu
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Pregled
pomembnejøih
zgodovinskih
dejstev
Letoønja visoka obletnica Prostovoljnega gasilskega druøtva Naklo
nam da slutiti, da je bilo delo in trud naøih prednikov upraviœeno, njihov prispevek pa bogatejøi in pomembnejøi kot ga prikazuje gola statistika. Skozi vsa leta obstoja si je vodstvo druøtva prizadevalo
izobraæevati svoje œlane in druge obœane, da bi prispevali k viøji
poæarni varnosti prebivalcev, tako v domaœi vasi kot tudi okolici. Praznovanje 100. obletnice daje aktualnim œlanom novo energijo in spodbudo za øe bolj zavzeto delo v prihodnje.
Menim, da je ob takønem jubileju nujno omeniti tiste œlane, ki so v
preteklem stoletju najbolj zaznamovali druøtveno aktivnost in jo
usmerjali po pravi poti. Posebna zahvala gre ustanoviteljem, ki so zavest o samovarovanju lastnine povzdignili na viøjo raven. Naj bo ta
œlanek posveœen njihovemu spominu ter zahvali vsem nekdanjim in
sedanjim œlanom naøega druøtva.

Ustanovni obœni zbor gasilskega druøtva Naklo
Pobudo za ustanovitev gasilskega druøtva je dal naklanski æupan
Josip Legat na izredni obœinski seji 16. oktobra 1910. K temu ga je
prisilil poæar, ki je istega leta divjal v Naklem na podroœju Krakovega
in uniœil vse premoæenje posestnikoma Mikeljcu in Urhu, ogroæene pa
1910 – 2010
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so bile tudi sosednje stanovanjske hiøe in gospodarska poslopja. Na
ustanovnem obœnem zboru Gasilskega druøtva Naklo, ki je potekal
23. oktobra 1910, je bil potrjen æupanov predlog in sprejeta gasilska
pravila. Tako je bilo ustanovljeno takrat imenovano Gasilno druøtvo
Naklo z 29 delovnimi in 18 podpornimi œlani.
Ustanovni odbor Gasilnega druøtva Naklo:
Naœelnik (predsednik): Anton Voglar (Malo Naklo)
Namestnik naœelnika: Janez Voglar (Pivka)
Tajnik: Jernej Zupan (Naklo)
Blagajnik: Anton Zelnik (Pivka)
Œlani odbora: Janez Marinøek (Strahinj), Franc Korenœan (Naklo),
Peter Graøiœ (Strahinj)
Namestnika œlanov odbora: Peter Pavlin (Malo Naklo), Franc Voglar
(Naklo)
Operativne funkcije Gasilnega druøtva Naklo je naœelnik razdelil na
prvi ustanovni operativni seji, ki je potekala 18. decembra 1910. Ope22
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rativne funkcije so prevzeli naslednji œlani: Franc Korenœan (vodja
plezalcev), Janez Marinøek (vodja brizgalcev), Peter Graøiœ (vodja varuhov) in Anton Zelnik (vodja trobentaœev).
Predsedniki druøtva:
Anton Voglar
(1910 - 1921)
Jernej Legat
(1921 - 1958)
Franc Pavlin
(1958 - 1984)
Vinko Gale
(1984 - 2007)
Mitja Valentiœ
(2007 - danes)
Poveljniki druøtva:
Franc Korenœan (1910 - 1926)
Janko Aæman
(1926 - 1949)
Martin Tiringar (1949 - 1966)
Vinko Gale
(1966 - 1980)
Vinko Kriænar
(1980 - 1985)
Joæe Mohoriœ
(1985 - 1991)
Joæe Markiœ
(1991 - 1993)
Sreœo Pogaœnik
(1993 - 1996)
Igor Gantar
(1996 - 2003)
Joæe Markiœ
(2003 - danes)

Prihod v cilj na vso moœ (Eva Markiœ, Manca in Petra Zupan)
1910 – 2010
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Starejøe pionirke pred startom na vaji z vedrovko

V akciji
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Œastna predsednika: Franc Pavlin in Vinko Gale
Œastna œlana: Blaæ Jarc in Matevæ Øtefe
Pobrateno druøtvo: PGD Teharje (listina o pobratenju je bila podpisana leta 1990 v prostorih PGD Naklo)
Prijateljsko druøtvo: PGD Œrenøovci (od leta 2008 dalje)
Pomembnejøe pridobitve:
1923 – prva prevozna œrpalka,
1935 – œrpalka Rosenbauer 800 litrov,
1977 – œrpalka Rosenbauer 8/8,
1984 – gasilsko vozilo kombi IMV 1600D,
1988 – gasilska mono œrpalka s 3200 litri vode,
1990 – gasilsko vozilo kombi TAM 80T35,
1998 – gasilska visokotlaœna œrpalka Kotorna 300,
1997 – zgrajen prizidek k obstojeœemu gasilskemu domu,
2000 – gasilsko tovorno vozilo Mercedes Benz 1225 (GVC 16/24),
2008 – gasilsko vozilo za prevoz moøtva Peugeot Boxer (GVM-1),
2010 – termovizijska kamera Scott Eagle Imager 320 in motorna
œrpalka Iveco - Magirus Eurofire 2000.
Tadej Mohoriœ, tajnik PGD Naklo

Pionirska desetina na tekmovanju v Træiœu 2009
1910 – 2010
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100-letnica
PGD Naklo
Prostovoljno Gasilsko druøtvo Naklo v letoønjem letu praznuje pomembno obletnico, 100-letnico svojega obstoja.
Pojdimo v preteklost za 100 let nazaj. Naklanska srenja, tako hiøe kot
gospodarska poslopja, vse je bilo veœji del leseno, slamnato, zidovi pa
iz blata in grobega kamenja. Prebivalstvo je bilo v veœnem strahu, ker
so jih pestile naravne katastrofe in ognjeni zublji so jim uniœevali njihova borna premoæenja. Æeleli so se vsaj malo zaøœititi in vaøki moæje
so ustanovili najprej varnostni odbor kot nekakøno vaøko straæo, ki je
ljudem pomagal svetovati ob tedanjih katastrofah. V tistem davnem
œasu, ko je ogenj uniœil skoraj ves Krakovski konec naklanske vasi,
pred tem pa je uniœil tudi ducat poslopij na Okroglem in Pivki, je prisililo vaøke veljake in premoænejøe gospodarje kmetij, da so na pobudo
takratnega æupana Josipa Legata v oktobru mesecu davnega leta
1910 ustanovili gasilsko druøtvo Naklo. To je pomenilo zaœetek organiziranega prostovoljnega gasilstva v tedanji obœini Naklo, z vsemi
zaselki in vasmi s sprejetimi Pravilniki in registracijo v javni ustanovi.
Sprva je bilo gasilsko druøtvo Naklo siromaøno in je domovalo v Zgubovini nad staro naklansko mlekarno. Na kredit je kupilo roœno brizgalno, sedaj prelep zgodovinski eksponat v metliøkem gasilskem
26
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muzeju. Skozi leta svojega razvoja je nekajkrat menjalo lokacijo svojega bivanja, v letih 1938-1939 pa se je preselilo v lasten sedanji gasilski dom, katerega z modernimi tehnoloøkimi rekonstrukcijami,
predelavami in dodelavami zdaj uæiva mlada naklanska gasilska generacija.
Gasilsko druøtvo Naklo je bilo vse od ustanovitve pa do danes tudi nosilec kulture, izobraæevanja in zabave. Letno je organiziralo dramska
dela, ki jih je vaøœanom uprizarjalo v mali dvoranici stare osnovne
øole v Naklem v zimskem œasu, v letnem œasu pa je redno organiziralo
tombole in vrtne veselice (od ustanovitve do druge svetovne vojne).
Lahko bi rekli, da je bilo prvih 40 let razvoja gasilskega druøtva srediøœe kulture Gorenjskega kota. Iz te generacije so izøli odliœni dramski igralci, pravniki, zdravniki, znani doma in v svetu. Vse to je
gasilskemu druøtvu prinaøalo finanœna sredstva, da se je bilo sposobno razviti postopoma v gasilsko druøtvo danaønjega ranga, z vso
moderno gasilsko tehnologijo in opremo, seveda tudi s pomoœjo spon-

Œlani pred komisijsko mokro vajo
1910 – 2010
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Œlani in veterani v mokri akciji na dom starostnikov

zorjev, donatorjev in pomoœjo takratne in zdajønje Obœine. Gasilsko
druøtvo ima danes v vodstvu strokovni kader, ki je veøœ reøiti katerokoli gasilsko intervencijo naravnih katastrof in ognjenih zubljev. Z veseljem sprejme vsakega novega œlana z namenom, da pomaga
druøtvu, vaøœanom in celotnemu gospodarstvu v stiskah in nesreœah,
ki nas prizadenejo.
Kako lepo besedilo gasilske himne vabi novo œlanstvo v gasilske vrste
(avtor Edvard Roessner):
V vrste gasilcev stopi naj vsak,
da œuva nam ljudsko imetje;
poæar nam sovraænik edini je vsak,
ko œuvamo ljudsko imetje.
Smo zbrani v vrste tovariøi mi,
ponoœi, podnevi na straæi,
vsi smo za enega, eden za vse
s klicem za zbor vsi tovarøi
NA POMOŒ, NA POMOŒ,...!
28
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Danes smo sreœni, da na podlagi starih osnov in skromnih zaœetkov
gasilstva lahko praznujemo 100-letni obœni zbor Prostovoljnega Gasilskega druøtva Naklo, ki nam je v ponos, domovini pa v oporo pomagati naøim bliænjim v sreœi ali nesreœi. Bodimo ponosni na naøe
Gasilsko druøtvo, saj praznuje svoj 100-letni rojstni dan. Skozi zgodovino 100-letnega delovanja gasilske organizacije v Naklem je zraslo
v danaønjo mogoœno gasilsko druøtvo s 120 œlani, v katero so vkljuœene
vse strukture prebivalstva. Gasilska organizacija in samo druøtvo
uæiva med prebivalci naklanskega okolja ugled in spoøtovanje z upanjem, da bo tako tudi v bodoœe, zato nas tudi gmotno podpirajo in se
jim iz vsega srca zahvaljujem.
Ob tej priliki naøega slavnostnega obœnega zbora Gasilskega druøtva
Naklo smo se poklonili z enominutnim molkom vsem œlanom, ki so
bili œlani naøega gasilskega druøtva, so z njim rasli, mu nudili svoj
prosti œas, prostovoljno delo in konœno odøli v domovanje veœnega
miru. Slava njim!
Mirko Poliœar, bivøi dolgoletni tajnik PGD Naklo

Ekipa œlanov na tekmovanju GZ Naklo v Dupljah
1910 – 2010
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Delo v druøtvu
na podroœju
gospodarstva
Prav je, da ob tako visokem jubileju naøega druøtva zapiøemo tudi,
kaj se je dogajalo oziroma, katera pomembnejøa dela so se izvedla na
podroœju gospodarstva v PGD Naklo. V preteklih stotih letih se je v
gasilstvu marsikaj spremenilo tako v opremi kot tudi pri gradnjah
naøih gasilskih domov, ker pa sem iz mlajøe generacije bom po veœini
opisal delo v zadnjem desetletju, ki smo ga opravili predvsem œlani
naøega druøtva.
Najveœja dela v zadnjem obdobju so se izvajala med leti 1995 in 2000,
ko se je gradil nov prizidek pri naøem obstojeœem domu. Potreba po
veœji garaæi je posledica odcepitve Gasilskega druøtva Naklo iz tedanje
GZ Kranj v novo ustanovljeno GZ Kokra in tako so se doloœene pristojnosti prenesle na veœja oziroma osrednja druøtva in Naklo je bilo
med njimi, zato smo bili tako rekoœ prisiljeni v nakup veœjega vozila
za posredovanje ob intervencijah. Izgradnja nove garaæe pa je bil neke
vrste pogoj, saj v nasprotnem primeru ne bi imeli primernega prostora
za hrambo omenjenega vozila. Omeniti moram, da je bilo veœino dela
narejenega na prostovoljni bazi, zato vsa pohvala naøim œlanom, ki so
svoj prosti œas namenili gradnji doma.
Naslednji projekt, ki se je predvidel in na koncu tudi izvedel je bila
izdelava pisarniøkih prostorov. Ob ustanovitvi GZ Naklo se je pojavila
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potreba po svojih prostorih za normalno delovanje zveze. Zato so se v
naøem druøtvu odloœili, da nekatere prostore v prvem nadstropju
doma namenimo zvezi in tako omogoœimo, da se je zveza formalno
tudi ustanovila. Ob tem projektu pa se nam je pojavila tudi potreba
po novih sanitarijah tako za potrebo GZ Naklo kot tudi za Gasilsko
druøtvo Naklo. Zaradi doloœenih instalacij (vodovod in odtoki) in zaradi stiske s prostorom, se nam je ponudila priloænost, oziroma padla
je ideja, da bi omenjene sanitarije preuredili v stolpu, ki je v osnovi v
notranjem prostoru namenjen za suøenje gasilskih cevi, ker pa v sedanjem œasu suøenje cevi ni veœ potrebno, smo se odloœili, da bomo v
pritliœju in prvem nadstropju sanitarije tudi izdelali.
V letu 2002 je obœina Naklo zgradila novo kanalizacijsko omreæje po
Glavni cesti in tako omogoœila vsem uporabnikom, da se lahko prikljuœijo in s tem tudi zadostijo doloœenim zakonom o odvajanju odpadnih voda. Ker smo imeli v druøtvu æe kar nekaj problemov pri naøi
stari greznici, smo tako izkoristili ponujeno priloænost in skupaj (v ne-

Oœe in sin – medgeneracijsko predajanje izkuøenj
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katerih delih) s sosedi zgradili, oziroma poloæili novo kanalizacijo ter
tako reøili vse zagate naøega starega kanalizacijskega omreæja. Seveda smo na koncu vse skupaj preplastili z novo asfaltno prevleko in
dokaj velik oziroma pomemben projekt je bil tako zakljuœen.
Ker se v druøtvu z delom nikoli ne ustavimo in ker se je pojavila potreba po zamenjavi kritine na naøem domu, smo se v letu 2006
odloœili, da izpeljemo projekt zamenjave streøne kritine. Ker je nekaj
naøih œlanov »tega foha« smo se øe veliko laæje odloœili, da vsa, oziroma
preteæno vsa dela lahko izvedemo sami in smo si tako s tem kar znatni
del sredstev prihranili. Vsa dela so bila po veœini narejena v dveh
dneh, obenem, ko smo menjali kritino smo pospravili øe podstreøje
doma tako, da smo odveœno navlako odpeljali na deponijo, les pa se je
odpeljal za kurjavo. In tako smo zopet naredili pomembno delo pri obnovi naøega doma.
Nadaljevali smo z obnovo prostorov in tako smo najprej obnovili zgornje prostore nad prizidkom doma, kjer smo prostor lepo preuredili v
34
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veœnamenski prostor za rekreacijo in tako stene prebelili v æivahne
barve, v prostor pa namestili mizo za namizni tenis, mizo za biljard,
pikado, televizijo in toœilni pult. In s to preureditvijo razveselili tako
starejøe œlane, kot tudi mladino. Prostor sedaj uporabljamo za razvedrilo in seminarje, izobraæevanje in raznorazne glasbene toœke, ki ga
s pridom uporabljamo.
Æe se nam je porodila nova zamisel in sicer prenova naøe sejne sobe,
ki pa smo ja kaj hitro tudi obnovili. Nov strop in nove stene so liœno
izdelane in obnovljene in s preureditvijo smo lahko v del sejne sobe
preselili tudi naøo zvezo, ki tako sedaj za svoje potrebe uporablja naøo
sejno sobo. Ker smo s preselitvijo zveze sprostili bivøe prostore, kjer
je delovala naøa zveza, smo se soglasno odloœili, da omenjene prostore
ponovno obnovimo in tako jih namenimo za najem. Lahko samo omenim, da se ravno sedaj dela zakljuœujejo in kaj kmalu bomo dobili novega najemnika.

Ekipa mladincev na regijskem tekmovanju na Hruøici
1910 – 2010
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Mentorji in sodniki z uspeønimi ekipami pionirjev in mladincev na kviz tekmovanju
v Podbrezjah.

V operativi vedno stremimo k œim hitrejøemu izvozu na intervencijo,
zato smo vhodni garaæni vrati zamenjali za avtomatska dviæna vrata
in tako za nekaj sekund izboljøali izvoz z vozili. Ker pa s tem nismo
reøili øe problema parkiranja vozil pred vhodom smo poskuøali najti
reøitev tudi za ta problem. Øli smo v akcijo za pridobitev dviænih zapornic in ker vemo, da jih na naøih mejnih prehodih ne potrebujejo
veœ, je bila naøa naloga oziroma æelja brezplaœno pridobiti le-te. Kar
nekaj klicev na razliœna ministrstva so bila potrebna, da nam je na
koncu uspelo in tako smo lahko zapornice odøli iskat na mejni plato
Karavanke, kjer smo lahko zapornice tudi demontirali in jih odpeljali.
Nekaj obnove na zapornicah je bilo potrebno in tudi temelj je bil potreben. Tukaj nam je na pomoœ priskoœila Obœina Naklo, ki so omenjena dela za temelj tudi izvedli. Na koncu smo zapornice postavili in
jih opremili z avtomatiko tako, da je z enim stikalom mogoœe odpreti
zapornice in garaæna vrata hkrati. Ta projekt je za nas velika pridobitev in zopet smo izboljøali œas izvoza z naøimi vozili, kar nam je v
veliko veselje.
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Omeniti moram tudi nakup novega moøtvenega vozila GVM 1, ki nam
je olajøali prevoze tako œlanov, operativcev kot tudi naøe mladine.
Naøe staro vozilo TAM je æe dokaj dotrajano in ni veœ uporabno za
prevoz mladine, tako je bil nakup novega vozila zelo potreben in pomemben. Posebno moram omeniti naøega sokrajana g. Karla Erjavca,
tedanjega ministra za obrambo, ki nam je z izdatno finanœno pomoœjo
s strani omenjenega ministrstva pomagal pri nakupu vozila. Tako
smo v letu 2007 kupili vozilo Peugeot Boxer in ga v letu 2008 tudi
nadgradili s pomoœjo sredstev Obœine Naklo in raznih podjetij ter krajanov, za kar se vsem skupaj iskreno zahvaljujemo. Vozilo je sedaj
tako opremljeno, da zagotavlja opremo za osnovne pogoje gaøenja in
je po tipizaciji boljøe in z veœ opreme. Novo vozilo smo slavnostno prevzeli v letu 2008 in ga s tem tudi namenili delu v operativi. Veliko
manjøih, a vendar za delo druøtva pomembnih del je bilo v preteklem
obdobju narejenih, kot so preureditev drvarnice v garaæo za Tamœka,
preureditev oziroma nadgradnja naøega orodnega vozila (Tam), tako,
da je sedaj oprema bolj pregledna in dostopnejøa, narejene so nove

Prvi uniformirani gasilci PGD Naklo leta 1912
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garderobne omare za intervencijske obleke in so sedaj enostavnejøa
in bolj praktiœna, veliko opreme oziroma gasilskih ovir za razna tekmovanja so bila izdelana, razne elektroinøtalacije so obnovljene in na
novo poloæene in øe in øe bi lahko naøteval, skratka œlani druøtva so
veliko prostega œasa namenili za razne posodobitve in obnove v
samem domu in s tem dejanjem pripomogli, da imamo boljøe pogoje
za delo. Lahko se posameznim œlanom iskreno zahvalim za vse prostovoljne ure, ki jih namenijo druøtvu. V letoønjem letu pa smo se
odloœili za nakup termovizijske kamere in gasilske œrpalke. Upamo,
da nam bo s pomoœjo Obœine in donaterjev ta nakup tudi omogoœen in
tako z novo opremo v primeru intervencij øe bolje in hitreje posredovali in tako omilili økodo naøim obœanom.
Na koncu bi se zahvalil vsem œlanom za delo, ki so ga prostovoljno
opravili v druøtvu, Obœini Naklo, podjetjem in krajanom za denarno
pomoœ in nam s tem dejanjem pomagali pri nakupu nove opreme. Z
Gasilskim pozdravom NA POMOŒ!
Zdravko Cankar, blagajnik PGD Naklo
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Iz zgodovine PGD Naklo
Za vsak zaselek, vas ali obœino je gasilska dejavnost velikega pomena.
V njej ljudje najdejo zavetje in varnost predvsem pred naravnimi nesreœami, poæari, napadi sovraænikov, kar se je v naøih krajih v 1. in 2.
svetovni vojni tudi dogajalo.
Gasilci so vaøœanom, podjetnikom, ustanovam in njihovemu premoæenju zaøœitniki in varuhi. Nekdaj, pred stoletjem, so bili ljudje prepuøœeni samim sebi, zato so naravne nesreœe terjale
ogromen davek, saj so veliki poæari uniœili veœino vasi oziroma zaselkov. Ker so bile zgradbe grajene iz lesa, ni bilo mogoœe reøiti imetja
brez nikakrøne gasilske opreme.
Tako je v vasi Okroglo pogorelo sedem gospodarskih poslopij, v Strahinju pa je pogorel osrednji del starega zaselka. Prav te katastrofe so
prisilile vaøœane in tedanje obœinske moæe, da so pred 100 leti dali pobudo za ustanovitev gasilskega druøtva.

Leta 1927 je bil prevoz konjska vprega
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Kulturni razvoj
Gasilskega druøtva
Vse od ustanovitve naprej je Gasilsko druøtvo skrbelo za kulturno
raven in izobraæevanje svojega œlanstva in promocijo samega Gasilskega druøtva navzven. V œasu pred 2. svetovno vojno, je prirejalo tudi
po veœ dramskih iger v dvoranici stare øole v Naklem.
To delo se je po vojni preneslo na KUD, Gasilsko druøtvo pa je naprej
redno skrbelo za izobraæevanje svojega œlanstva. Prirejalo je vrsto
teœajev za izpraøane gasilce. Teœaje prve pomoœi in varnosti, redno
poøiljalo œlane na teœaje strojniøtva, podœastnikov, œasnikov, mentorjev

Krst prve motorne brizgalne leta 1927
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Ta posnetek je nastal leta 1952 pred Gasilskim domom v Dupljah na obœinskem gasilskem tekmovanju. Od leve proti desni v prvi vrsti sedijo: Brane Vidic, Joæe Øtilec,
Franci Kuhar, Stane Poklukar; v drugi vrsti: Janez Øtilec, Janez Kuhar, Pavle Verbiœ, Joæe Zaplotnik; v tretji vrsti: Ivo Øubic, Janez Strupi, Janez Gros, Franci Valant
in mentor pionirjev Tilko Strupi

mladine in øe bi lahko naøtevali. Vsa leta se gasilci po doloœenih disciplinah in ekipah urijo ter uœijo za udeleæbe na razliœnih gasilskih
tekmovanjih. V svojem sektorju, sektorjih drugih regij in dræavnih gasilskih tekmovanj. Rezultate tekmovanj prikazujejo v vitrini s øtevilnimi diplomami in s stalnimi in prehodnimi pokali.
Za osebni uæitek in delno plaœilo za delo v gasilstvu, Gasilsko druøtvo
prireja izlete za svoje œlane in medsebojna druæabna sreœanja, kot so
izleti v gore (Kriøka gora), zimske øporte igre, gasilski muzej v Metliki
in øe kam drugam.
Predvsem pa se mora Gasilsko druøtvo pohvaliti za gesto prijateljstva,
da je leta 1990 navezalo stike z Gasilskih druøtvom Teharje pri Celju
1910 – 2010
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Prva generacija pionirjev po drugi svetovni vojni leta 1952. Od leve proti desni stojijo:
Mentor Tilko Strupi, Joæe Øtilec, Stane Poklukar, Franc Porenta, Franci Kuhar,
Pavle Verbiœ, Joæe Zaplotnik, Janez Kuhar, Franci Markiœ, Franci Valant, Janez
Zupan, Joæe Kuhar, Lojze Kriænar, Janez Gros, Joæe Fajfar, Lojze Strupi in Tone
Kuhar

in leta 2008 s Prekmurskim gasilskim druøtvom iz Œrenøovcev. Teharsko Gasilsko druøtvo je eno izmed prvih po kvaliteti in aktivnosti
s podroœja gasilstva iz øtajerske regije. Gasilski druøtvi tesno sodelujeta, se obiskujeta, povezujeta, skupaj tekmujeta in si izmenjavata
veøœine in novitete na podroœju gasilstva in civilne zaøœite. Enako smo
zastavili tudi s Prekmurci iz Œrenøovcev.
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Razvoj PGD Naklo
K ustanovitvi Gasilskega druøtva Naklo so vaøœane in takratnega
æupana silila dejstva naravnih nesreœ, ki jih ni bilo malo. Ob ustanovitvi je Gasilsko druøtvo kupilo, seveda na kredit, roœno brizgalno,
vredno 450 kron, ki je sedaj shranjena v Metliøkem gasilskem muzeju.
Gasilsko druøtvo je sprva gostovalo v tako imenovani Zgubovini, kjer
je bila istoœasno œitalnica in kulturno zbiraliøœe mladih in starih. Predsednik Anton Voglar je na zemljiøœu danaønje Stare ceste podaril parcelo, kjer je Gasilsko druøtvo zgradilo provizorij gasilskega doma z
lesenim suøilnim stolpom (leta 1913), ki ga je v kasnejøih letih zaradi
nefunkcionalnosti odprodalo, nato kupilo leta 1927 Tiølarjevo hiøo z
vrtom in jo za nekaj let dalo v najem Mariji Jenkar. V letih 1938-39
je Gasilsko druøtvo staro Tiølarjevo hiøo podrlo in zgradilo gasilski
dom kot moderno enonadstropno stavbo po tedanji gradbeni tehnologiji. Za gradnjo je Gasilsko druøtvo pridobivalo finanœna sredstva od

Krst druge motorne brizgalne leta 1935
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Mladinska tekmovalna desetina leta 1959

prispevkov vaøœanov, kreditov takratnih hranilnih zavodov, predvsem
pa je vsako leto vse do druge svetovne vojne organiziralo tombole, v
zimskem œasu pa je organiziralo in prirejalo razne igre in vesele
veœere, izkupiœke pa namenilo za pokritje stroøkov gradnje gasilskega
doma in nabavo gasilske opreme.
Œlani gasilskega druøtva so se udeleæevali raznih parad, slovesnosti
doma in v sosednjih gasilskih druøtvih, kar se jim je finanœno vedno
splaœalo (birme, nove maøe, sprejemi dræavnikov, izobraæencev...).
Predvsem so bili ponosni na osebni obisk msg. Toma Zupana, 26. 7.
1913, ki jim je tudi finanœno pomagal iz bremen. Na ta naœin se øe
danes druøtvo reøuje iz finanœnih zagat (sponzorji, donatorji, botri in
pokrovitelji novih gasilskih orodij).
Po drugi svetovni vojni je Gasilsko druøtvo Naklo redno vzdræevalo
gasilski dom:
1953 - gradnja gasilskega suøilnega stolpa
1977 - obnova fasade na gasilskem domu
1979 - ureditev sejne sobe v 1. nadstropju
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1981 - adaptacija ostreøja
1983 - gradnja ponikovalnice in vrtne drenaæe
1987 - kanalizacija in gradnja vrtne kuhinje
1988 - vzidava vhodnih vrat v orodjarno
1995 - priœetek del na prizidku gasilskega doma
V gasilskem domu so poleg Gasilskega druøtva domovale tudi individualne stranke, naklanska poøta, civilna zaøœita in konœno od leta
1997 tudi Mesarija Gregorc.
Gasilci Gasilskega druøtva so poærtvovalni in poznani po svoji discipliniranosti in organizacijski sposobnosti. Materialni in tehnoloøki
razvoj Gasilskega druøtva sta vedno odvisna od naklonjenosti
vaøœanov, sponzorjev, donatorjev in podjetij v domaœi obœini.
Tehniœno se je Gasilsko druøtvo v svoji 100-letni zgodovini moœno razvijalo in sledilo najnovejøim naprednim tehnologijam in varnostnim
zahtevam. Od preproste roœne brizgalne 1eta 1910 je s œasom postalo

Slavnost ob 50-letnici obstoja PGD Naklo leta 1960
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tehniœno opremljeno Gasilsko druøtvo po vseh naœelih sodobnega gasilstva:
1927 - prevzem 1. motorne brizgalne
1935 - prevzem 2. motorne brizgalne
1977 - prevzem 3. motorne brizgalne
1980 - prevzem pionirske motorne brizgalne
1984 - prevzem 1. gasilskega avtomobila IMV 1600 D
1988 - prevzem gasilske mono cisterne
1990 - prevzem 2. gasilskega avtomobila TAM 80 T 35
1977 - prevzem prizidka gasilskega doma
1998 - prevzem visokotlaœne motorke KOTORNA 300
2000 - prevzem novega gasilskega avtomobila MERCEDES
BENZ 12-25
2008 - prevzem novega moøtvenega vozila GVM-1
Da se Gasilsko druøtvo postavi po robu naravni nesreœi, predvsem
poæaru, mora poleg sodobne tehniœne opreme imeti dovolj vodne aku-

Parada ob 50-letnem jubileju
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28 - Pionirska desetina je leta 1980 dobila svojo motorko

mulacije. Prva pobuda za gradnjo vodnih bazenov je bila podana na
gasilski seji, 7. 9. 1921, pobudnik je bil takratni mladi predsednik Jernej Legat. Med tem pa se je Gasilsko druøtvo posluæevalo hiønih vodnjakov (vrtnih, øtirn), potokov, v sili tudi gnojniœnih zajemov. K redni
gradnji vodnih bazenov se je pristopilo med 2. svetovno vojno, predvsem pa v novejøem povojnem œasu.
1942/43 - poæarni bazen sredi vasi Naklo
(ob sedanjem vodnjaku)
1978 gradnja in rekonstrukcija vodnega bazena
v Strahinju (sredi vasi pred Lenœkom)
1983 gradnja vodnega bazena na Pivki
1984 gradnja vodnega bazena v Strahinju
(na zemlji g. Logondra)
1997 gradnja vodnega bazena na Cegelnici
1997 rekonstrukcija in œiøœenje vodnega bazena
na Okroglem (zgrajen pred 2. svetovno vojno)
1910 – 2010
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Dolænost in naloga œlanov Gasilskega druøtva sta priskoœiti na pomoœ
vsakomur, ki je v stiski in ga oklepajo ognjeni zublji oziroma mu grozi
kaka druga naravna nesreœa. Srœnost gasilcev
je vedno pohvalna, brez njih bi se ljudje teæko reøevali, saj so brez tehniœne opreme nemoœni. Aktivnosti Gasilskega druøtva sledimo vseh
100 let; njihova prisotnost v elementarnih nesreœah je vedno pohvalna, brez vpraøanja ali izgovorov se odzovejo klicu nesreœe.
V domaœem okolju je tekom 100-letne zgodovine bilo precej poæarov
velikega obsega, tako da so terjali pomoœ øe sosednjih gasilskih
druøtev. Le nekaj poæarov bomo naøteli v katerih bi prizadeti izgubili
vse premoæenje, œe ne bi priskoœili na pomoœ naøi vrli gasilci.
POÆARI:
1914 - gospodarsko poslopje Mihe Kriæaja, Pivka
1917 - stanovanjska hiøa Marjana Benediœiœa, Cegelnica
1917 - stanovanjska hiøa Janeza Kende, Naklo
1917 - stanovanjska hiøa Marjana Zupana, Naklo
1917 - stanovanjska hiøa Janeza Prosena, Strahinj
1919 - hlev Andreja Graøiœa, Strahinj
1921 - stanovanjska hiøa Antona Økofica, Naklo
1934 - gospodarsko poslopje Janka Poliœarja, Naklo
1942 - gospodarsko poslopje Marjana Korenœana, Naklo
1943 - stanovanjska hiøa Graøiœevih (Lenœek), Strahinj
1944 - gospodarsko poslopje pri Luskovcu (Sodœkovi),
Strahinj
1949 - stanovanjska hiøa Joæeta Joøta (stanovalci Bajæelj),
Naklo
1959 - stanovanjska hiøa Ivana Koønika, Cegelnica
1980 - gospodarsko poslopje Mare Zupan, Cegelnica
1981 - gospodarsko poslopje Zdravka Cankarja, Naklo
1985 - gospodarsko poslopje KZ Naklo, Strahinj
1992 - stanovanjska hiøa Henrika Joøta (Begmustrov), Naklo
1992 - stanovanjska hiøa Jane Vidic - Trampuø, Naklo
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Prevzem moøtvenega vozila maja 2008

Organizacija Prostovoljnega gasilskega druøtva Naklo
PGD Naklo je prostovoljna gasilska enota II. kategorije. S statusom
osrednje obœinske enote pokriva obmoœje celotne obœine Naklo. Obœina
Naklo leæi na nadmorski viøini 407 m in ima skupaj preko 5000 prebivalcev. Podroœje obœine obsega 28,3 kvadratnih km in zdruæuje tri
centre s skupaj 13 naselji in sicer: Bistrica, Cegelnica, Gobovce, Malo
Naklo, Naklo, Okroglo, Podbrezje, Polica, Spodnje Duplje, Strahinj,
Zadraga, Zgornje Duplje in Æeje.
Organizacijska struktura druøtva
Predsednik: Mitja Valentiœ
Podpredsednik: Igor Jarc
Tajnik: Tadej Mohoriœ
Blagajnik: Zdravko Cankar
Poveljnik: Joæe Markiœ
Podpoveljnik: Sreœo Pogaœnik
Podpoveljnik: Zdravko Cankar
1910 – 2010
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Podelitev kolajn in pokalov na mladinskem tekmovanju v Naklem 2009

Œlani upravnega odbora:
Mitja Valentiœ, Joæe Markiœ, Igor Jarc, Dejan Gantar, Janez Voglar,
Janez Kuhar, Vinko Gale st., Vinko Gale ml., Sreœo Pogaœnik,
David Premru, Tadej Mohoriœ, Zdravko Cankar, Igor Rakovec,
Tadej Gale, Tomaæ Bajæelj
Nadzorni odbor:
Matej Jarc (predsednik), Mirko Poliœar, Goran Soldat, Rado Gale,
Silvester Fajfar
Œastno razsodiøœe:
Vinko Gale st., Igor Gantar, Metod Pavlin, Tomaæ Bajæelj,
Tomaæ Pavlin
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Gasilske intervencije v zadnjih desetih letih
Kaj je gasilska intervencija?
Intervencija je nenadni dogodek, kjer je potrebno posredovanje gasilcev, lahko gre za poæar, naravne nesreœe kot so poplava, vetrolom, potres ..., ali pa tehniœno reøevanje.
Ker smo zadnja leta bolj skrbno vodili omenjene dogodke, je moæno
pripraviti priloæeno statistiko:
Udeleæba je podatek, ki predstavlja øtevilo œlanov PGD Naklo, ki so
bili prisotni na intervencijah na letni ravni. Øtevilo je podatek, ki pove
koliko intervencij je bilo v posameznem letu. Indeks je øtevilo, ki predstavlja koliko œlanov se je udeleæilo posamezne intervencije
Grafiœni prikaz tabele:

udeleæba
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36 - ????? ??? ????? ???????????

Iz grafa je razviden trend poveœevanja gasilskih intervencij. Razveseljiva pa je krivulja, ki prikazuje kako se poveœuje øtevilo œlanov, ki se
udeleæijo posamezne intervencije.
Pri pregledu zgodovine na podroœju intervencij opazimo, da se je z
uvedbo obœine Naklo øtevilo intervencij moœno poveœalo. Vzrok je v
tem, da smo pred uvedbo obœine bili pomoœ poklicni enoti pri veœjih
poæarih – za manjøe intervencije pa smo izvedeli iz medijev. Sedaj pa
smo osrednja obœinska enota in smo dolæni intervenirati na vseh intervencijah, le pri veœjih se nam pridruæijo gasilci GRS Kranj. Poveœanje øtevila intervencij je dræavni trend. Manjøi del tega trenda
prinese tudi lagoden naœin æivljenja. Vse bolj postajamo reøevalci in
vedno manjøi deleæ predstavlja klasiœno gasilsko delo.
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Izmed 140 dogodkov v zadnjem desetletju je vsekakor potrebno izpostaviti poæar gospodarskega poslopja 21. 06. 2003 pri Boøtjanu na
Okroglem. Omeniti velja tudi 27. 12. 2006, verjetno je bila to najbolj
mrzla noœ tisto zimo. Takrat smo se z gasilci poklicne enote prej kot v
øtirih urah dvakrat sreœali na intervenciji. Prviœ v BTØ Strahinj.
Vzrok, dimni alarm v kuhinji, ki ga je povzroœila malomarno odloæena
krpa. Drugiœ pa na Glavni cesti v Naklem, ko je za posledico rakete
zagorel pomoæni objekt ob hiøi, ogenj pa se je razøiril øe na stanovanjski objekt.
V preteklem letu pa beleæimo rekordno øtevilo intervencij, kar 26.
Intervenirali smo:
20x na podroœju PGD Naklo, 2x v Dupljah in po 1x na Bistrici in v
Podbrezjah. Dve intervenciji pa sta bili zaradi dogodkov v MO Kranj.
Na intervencijah smo najveœkrat œrpali vodo, tudi na boæiœni dan v
Gobovcih in Naklem. Kar nekaj intervencij je takih, kjer ukrepanje
ni bilo potrebno ali pa smo nevarnost odstranili z manjøim trudom.
Izpostavim pa lahko poæar strehe, prvotno javljen kot dimniøki poæar,
tu pa se je izkazala strokovna usposobljenost œlanov, ti so s pravilnim
pristopom reøili celotno ostreøje in podstreøno stanovanje. Zahvaliti
se moram tudi sosednjim druøtvom za pomoœ.
Zaradi spremembe klime smo veœkrat priœa poplavam, izobraæujemo
in usposabljamo se za delovanje v raznih naravnih katastrofah, veter,
potres… V spominu imamo razne pandemije – morda jih zaradi pretiranih novinarskih skrbi zadnje podcenjujemo, kaj pa œe ... Obœino
deli avtocesta, ali kdaj pomislimo kaj vse se vozi v cisternah in tovornjakih.
Kot osrednja enota v obœini Naklo, zagotavljamo visoko stopnjo varnosti. Povpreœni izvozni œas GVC16/24 je pod 3 minutami! Œas ki mu
lahko zavidajo poklicne enote. Pohvaliti pa moram operativce, saj je
iz podatkov razvidno, da je odzivnost iz leta v leto veœja. To pomeni
da se pozivu odzove tudi 10 in veœ operativcev.
1910 – 2010
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Naø preventivni cilj je vsekakor, niœ intervencij.
Prav je, da se zahvalim za pomoœ gasilcem sosednjih druøtev v obœini,
z njimi in z gasilci poklicne enote GRS Kranj zgledno sodelujemo, le
skupaj smo kos izzivom.
Na pomoœ!
Joæe Markiœ, poveljnik PGD Naklo
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