


V Sloveniji je prostovoljno gasil-
stvo zelo razvito in ima bogato tra-
dicijo. V občini Komen prav nič ne 
zaostajamo, saj letos tudi naše Pro-
stovoljno gasilsko društvo Komen 
praznuje že sedemdeset let obstoja. 
Hvala vsem tistim, ki so takrat, leta 
1948, spoznali potrebo po delovanju 
društva in ga ustanovili.

Danes si ne moremo več predsta-
vljati zadostne varnosti brez obstoja 
našega društva, še posebej odkar se 
je njihovo delovanje tako razširilo 
na intervencije ob prometnih, de-
lovnih in drugih nesrečah ter vseh 
naravnih ujmah. Komenski gasilci 
so neposredno vključeni v življenje 
lokalne skupnosti in nosilci številnih 
humanitarnih, kulturnih in zabavnih 
dogodkov.

Ob okroglih obletnicah je prilož-
nost, da se zahvalimo vsem našim 
gasilkam in gasilcem za njihovo 
srčnost in požrtvovalnost pri prosto-
voljnem delu na številnih akcijah, pri 
reševanju življenj in imovine.

Pohvalno je tudi, da vseskozi tke-
jo in vzdržujejo prijateljske vezi z 
okoliškimi društvi in tudi z drugimi 
po Sloveniji ter z njimi sodelujejo. 
Udeležujejo se gasilskih tekmovanj, 
kjer dosegajo odlične rezultate in 
številna prva mesta. To dokazuje, da 
se v društvu dobro izobražuje in tre-
nira. Ponosni smo na njih, na njihovo 
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humanost in solidarnost, še zlasti 
na njihovo pripravljenost tveganja 
lastne varnosti. Njihova je tudi zaslu-
ga, da je občina Komen pobratena z 
občino Kungoto.

Za dobro učinkovitost pri interven-
cijah sta nujno potrebni tudi sodobna 
oprema in dober vozni park. Obči-
na je vedno prisluhnila potrebam 
društva in bo še naprej pomagala.

Pohvala tudi vodstvu društva za 
obveščanje in ozaveščanje občanov 
o preventivnem ukrepanju in ravna-
nju v nujnih primerih in situacijah.                                                                                            
V društvu tudi uspešno združujejo 
vse generacije. Dobro sodelujejo 
z veterani in uspeva jim vzgajati in 
izobraževati otroke, ki imajo veselje 
do gasilstva, da z njimi pomlajujejo 
svoje vrste.

Iskrene čestitke vsem za sedem-
deset let delovanja in še naprej veliko 
uspeha pri vašem plemenitem delu.

Na pomoč! 



Spoštovane gasilke, cenjeni gasil-
ci, mladina in pionirji ter vsi prijatelji 
gasilstva!

 
Kako lepo je biti gasilec v takem 

gasilskem društvu,  kot je PGD Ko-
men. 70 let Prostovoljnega gasil-
skega društva Komen pomeni zelo 
veliko. Kaj vse se sprehodi v mislih 
pred tem pomnikom: mnogi pred-
sedniki, poveljniki, veliko članstva, 
neštete vložene prostovoljne ure in 
dnevi, neštete intervencije, meseci 
vaj, priprave prireditev, skrb za dom 
in opremo, skrb za dobro počutje 
gasilcev, bogate izkušnje in veliko 
vloženega dela za varnost občanov 
in njihovega imetja. V Prostovoljnem 
gasilskem društvu Komen je vsa ta 
leta  delovalo mnogo dobrih in srčnih 
ljudi, ki so  vedno znova dokazovali 
svojo predanost ideji gasilstva. 

Gasilci smo povsem običajni 
ljudje tisočerih poklicev, izobrazbe in 
mišljenja. Kljub naši raznolikosti pa 
nas nekaj le povezuje – to je prip-
ravljenost, da pomagamo sočloveku, 
ki je naše pomoči v nekem trenutku 
potreben. Verjamem, da je vsak na 
svoj način ponosen na svoj prispe-
vek k društvu. Prostovoljne ure, čas, 
energija, volja, znanje in pogum so 
zagotovo tiste vrline vsakega izmed 
nas gasilcev, na katere smo upravi-
čeno ponosni in s katerimi dosega-
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mo uspehe v tej prostovoljni dejav-
nosti. Gotovo je, da ni vedno lahko, 
so vzponi in padci. Trenut-ki so lahko 
svetli in temni. Potrebno je ogromno 
volje, vztrajnosti in žrtev, da postane-
mo prepoznani in cenjeni po delu, ki 
ga opravljamo.

V gašenju, reševanja imetja, nara-
ve in človeških življenj se ne smejo 
pripetiti nikakršni spodrsljaji. In prav 
zato je potrebno najprej imeti, zatem 
pa še znati. Imeti občutek za pomoč 
in znanje za nudenje te pomoči. Ni 
nam v ponos velik požar pri Komnu 
2001, nad Brestovico 2003, tudi ne 
požar na cesti med Komnom in Bra-
nikom – Šumka 2006 in nad zasel-
ki Jablanec, Rubije 2017, saj jih je 
zakrivila človeška roka. So nam pa v 
ponos vse tiste aktivnosti, ki so jih v 
teh težkih urah postorili naši gasil-
ci. Žrtvovanje, tveganje, strokovna 
usposobljenost in predvsem želja 
pomagati in rešiti krasi PGD Komen 
v teh težkih preizkušnjah sušnega 
Krasa. 

S ponosom lahko rečem, da smo 
v zadnjih dvajsetih letih prenovili 
gasilski dom in posodobili celoten 
vozni park ter opremili skoraj vse 
operativne gasilce s pripadajočo 
zaščitno opremo. Seveda tega ne bi 
mogli doseči brez pomoči države in 
še posebej občine, ki je bila glavni 
donator pomoči. Posebna zahvala gre 

tudi vsem gospodarskim subjektom, 
ki razumejo vlogo prostovoljnega ga-
silca, ter sponzorjem in donatorjem.  
Takega sodelovanja si želimo tudi v 
bodoče.

Včasih je težko razumeti vlogo 
prostovoljnega gasilca, saj naše delo 
ne prinaša dobička. Zato pa prinaša 
zadovoljstvo in veselje po opravlje-
nem delu, ki se ju ne da kupiti z de-
narjem. Največ pa nam pomeni, ko 
vidimo, kako smo nekomu pomagali 
v hudi stiski ali mu celo rešili življe-
nje. Iz srca izrečena beseda HVALA 
je vredna več kot vse, kar se lahko 
kupi z denarjem. Prav iskrena zahvala 
nam daje razlog, da s svojim delom 
nadaljujemo in da nam ni žal nobene 
ure, ki jo vložimo v delo, da bi bili še 
uspešnejši. S svojim delom nadalju-
jemo ter nam ni žal vsake ure, ki smo 
jo vložili v to, da bi bili še boljši in 
uspešnejši.

Zato ponavljam že večkrat izreče-
no zahvalo vsakemu in vsem, ki ste 
svoj kamenček vgradili v mozaik šte-
vilnih uspehov društva v teh 70 letih.

A kdo je pravzaprav društvo? Dru-
štvo smo vsi mi, dragi člani. Nam 
vsem je namenjeno in zaradi nas 
deluje že 70 let. Zato moje čestitke 
vsem in poziv: Vztrajajmo in bodimo 
zvesti društvu še naprej!

»NA POMOČ!«
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Spoštovani gasilci in gasilke!

Leto 2018 je naše leto, ko praznu-
jemo 70- letnico delovanja PGD Ko-
men. Izredno sem ponosen, da sem 
poveljnik tako uspešnemu in preda-
nemu društvu.

Zadnje desetletje, ko je vsemu 
svetu vladala kriza, smo prav gasil-
ci pokazali, da se s prostovoljnim in 
predanim delom lahko marsikaj nare-
di in postori.

Steber vsakega dobrega društva je 
ustrezno opremljena in usposobljena 
operativna enota. Zato smo veliko 
sredstev namenili nabavi osebne za-
ščitne opreme in zamenjavi iztrošene 
opreme. Veliko prostovoljnih ur  smo 
namenili izobraževanju ter uspo-
sabljanju, ker je lahko samo dobro 
usposobljen in izobražen gasilec us-
pešen gasilec. Uspešno usposoblje-
na in opremljena operativna enota je 
tudi bistven pogoj vsake uspešne in-
tervencije. V naše vrste smo pridobili 
veliko novih operativcev in operativk. 
V tem obdobju smo razširili vozni 
park iz 5 na 6 vozil, del voznega par-
ka pa smo obnovili in ga v celoti tudi  
redno vzdrževali.

  V prejšnjem desetletju so nas na 
Krasu pestili veliki gozdni požari. Žal 
tudi to desetletje ni minilo brez njih 
in zato je nekaj od njih predstavljenih 
v nadaljevanju zbornika.

“Člani in članice 
PGD Komen,
iskrene čestitke 
ob 70. letnici 
društva!”

poveljnik PGD Komen
Matjaž Hribar



Če so prejšnje desetletje večino 
intervencij predstavljali požari v na-
ravnem okolju, se ta trend iz leta v 
leto obrača . Sedaj mora biti gasilec 
usposobljen za vse vrste nesreč, tako 
za gašenje in reševanje, nudenje po-
moči reševalcem in tudi za reševanje 
živali.

V  času, ko gre življenje z vso hit-
rostjo naprej in nam vsem zmanjkuje 
časa, smo prav gasilci tisti, ki doka-
zujemo, da sta pomoč sočloveku in 
humanost na prvem mestu.

Vse to ne bi bilo izpeljano brez 
Vas, gasilke in gasilci. Zato se Vam 
iz srca zahvaljujem za Vaše uspešno 
in požrtvovalno delo. Samo z Vašim 
delom lahko naše društvo praznuje 
uspešnih 70 let delovanja.

Člani in članice PGD Komen: 
Iskrene čestitke ob 70. letnici 
društva!
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Občina je obstajala le štiri leta. Komenci smo 
svojo občino s svojim županom dobili spet konec 
leta 1994.  Od takrat so naši župani:

Gospod Alojz Bandelj je bil župan novo nastale 
občine oz. predsednik občine, kot se je takrat 
reklo.

Alojz Bandelj

1955 - 1959

Jožef Adamič

1994 - 1998

Uroš Slamič

1998 - 2010

Danijel Božič

2010 - 2014

Marko Bandelli

2014 - junij 2018

Župani, ki so nas podpirali v preteklosti
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Člani in članice PGD Komen!

Letošnji 70. jubilej našega društva ne bi bil 
mogoč brez vašega truda in predanosti!

HVALA VAM!
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Komenski gasilci smo v svoji občini delovali že daljnega leta 1955, ko je 
občina in s tem tudi naša gasilska zveza delovala le štiri leta. Nato smo svojo 
občino čakali vse do leta 1994.

V teh 24 letih obstoja Občine Komen je PGD Komen postalo dobro opre-
mljeno gasilsko društvo z visoko usposobljenimi gasilci, ki se lahko soočijo s 
skoraj vsemi izzivi. Upravičeno smo na to ponosni. 

To pa ne bi bilo mogoče brez podpore vseh županov in občinskih svetnikov, 
ki nas razumejo in nam stojijo ob strani. Priznamo, da ne gre vedno lahko in so 
včasih potrebna tudi trda pogajanja, vendar smo se do sedaj vedno dogovorili. 
Veseli smo, da delamo za naše občane, za našo občino, za varnost vseh, ki v 
naši občini živijo in delajo in tistih, ki našo občino le obiščejo za kratek čas.

Z gasilskim pozdravom,
NA POMOČ!

Ob tej priložnosti gasilci in gasilke PGD Komen izrekamo zahvalo Ob-
čini Komen za vso podporo, ki nam jo nudi in za zaupanje v naše delo! 

Območje Občine Komen je hkrati območje delovanja PGD Komen.

Zahvala Občini Komen!





Bilo je leto 1948, čas obnove. Komen je bil požgan, mizarji pa so bili zelo 
iskani in spoštovani, saj so znali ravnati z lesom kot zelo pomembnim grad-
benim materialom. Pisec članka Srečko Vidmar in Mario Godnič – Florjanov 
sva šla obiskat Justa Makovca, da bi se o tem pogovorili. Našla sva ga – a ne 
mogoče kot onemoglega starca nekje za pečjo, pač pa v delavnici. To je po-
končen gospod, visok in zgovoren, pravi živi leksikon. Že trije rodovi iz družine 
pred njim so bili mizarji. Po vojni je gospod Just imel majhno mizarsko delav-
nico, ki pa je prerasla v veliko avtomatizirano podjetja, pravo  tovarno.  Mojster 
Makovec pravi, da ga je že prehitel čas in da se na elektroniko ne razume, pa 
nama kljub temu razkaže hale in razlaga postopke obdelave lesa, prezrače-
vanja prostorov pa vse do izgorevanja lesnih odpadkov, žagovine in prahu. 
Zgleda, kot da je cele dneve v hali, da vse nadzoruje – koga je potemtakem 
povozil čas?!  Gre za nekaj drugega: V odmaknjenem kotu hale si je mojster 
ohranil staro stružnico, kjer ustvarja za svojo dušo. In tako nastajajo leseni 
kelihi, pladnji z lesenim sadjem; podaril mi je kemična svinčnika iz lesa.   

Srečanje z Justom Makovcem, zadnjim živečim članom skupine usta-
noviteljev gasilskega društva Komen.

“Mizarji ima-
mo poseben 
odnos do 
lesa, gozdov, 
požarov in do 
gasilcev”



Namen obiska je bil pogovor o ustanovitvi gasilske čete v letu 1948, pa 
tudi sicer o požarih in gasilcih. Pripovedoval nama je, da je gorelo tudi pri 
njih. Na liniji je več CNC-strojev obdelovalo  les v končne izdelke, povsem 
samostojno tako pred in po tistem požaru. Zaradi nepojasnjenega razloga pa 
se je takrat proces zataknil, prišlo je do iskrenja, ventilator je iskro posesal v 
prostor z odpadno žagovino in prišlo je do požara. Posredovali so gasilci in 
polili  vroče lesne odpadke  ter prah, je pa ta material čez nekaj ur znova zago-
rel. So pa komenski gasilci položaj uspešno obvladali. Ko sva ga vprašala, kaj 
si misli o sedanjih gasilcih, jih zelo pohvali. Pravi, da imajo vrhunsko opremo, 
pa tudi znanje, da pa morajo poleg vsega  še reševati ponesrečence iz razbitin 
ob prometnih nesrečah, marsikoga pa še oživljati – in to nepoklicni gasilci. 
Včasih morajo celo prebiti dimnike, ki so jih zamašili sršeni. Nekaj takega se 
je zgodilo celo v njegovi hiši.

Takoj je postalo jasno, da je mojster Makovec  mož na mestu, kot pravijo 
Kraševci, da ima vse najpomembnejše stvari domišljene. Žal je bil zelo malo 
časa aktiven član gasilskega društva: 1948. leta je imel sedemnajst let. Vrnil 
se je iz izgnanstva. Ker je izhajal iz mizarske družine, je zelo cenil gasilce. Mi-
zarske delavnice so namreč zelo požarno ogrožene, polne so suhega lesa, tu 
so pa še vnetljivi laki, barve in lepila. Take male prostore so včasih seveda tudi 
segrevali z nevarnimi pečmi. Ustanovitelji gasilskega društva v Komnu so tako 
izhajali predvsem iz družin mizarjev. Ampak, me je popravil mojster, glavni 
razlog, da sem postal gasilec, je nekaj drugega: Na Krasu  so pogosti požari v 
gozdu. Mizar ima les rad, in ko vidi, kako v minuti zgorijo drevesa, ki so potre-
bovala petdeset ali sto let, da so obogatila to pokrajino, ga boli duša. Mizar pa 
je tisti, ki bi lahko  podrtemu drevesu vdahnil novo življenje. Iz lesa bi ustvaril 
čudovit izdelek, ki bi potem dolga leta krasil neko stanovanje. Samo če si za-
ljubljen v poklic mizarja, veš, da ima ta poklic mnogo skupnega z umetnostjo. 
Ko je prišel iz Nemčije, je tako bil med ustanovitelji društva, potem pa je šel 
v poklicno šolo. Bil je še v vojski, potem pa vso svojo življenjsko  moč in svoj 
čas žrtvoval za to, da je iz njegove majhne delavnice zrasla velika, s sinom sta 
potem ustvarila pravo tovarno. Tako je bil dosti premalo let aktiven gasilec. Se 
pa spominja, kako so začeli z motorno črpalko na bencinski pogon. Shranjena 
je bila v lopi pri Vernih. Ko je zagorelo, so morali najprej odkriti, kdo si je čr-
palko sposodil. Spominja se, kako je prišlo do tega, da so  bili fantje prvič po-



hvaljeni zaradi »pridnega gašenja« in kako so jih zato povabili v gasilska vrste. 
Bilo je tako: V pečini so fantje našli italijansko ročno bombo – paradajzarico. 
Metali so jo, pa ni eksplodirala. Vrgli so jo v ogenj, zaradi tega pa je prišlo do 
travniškega požara. Fantje so vneto gasili,  pritekli so še drugi, ki niso vedeli, 
kdo je povzročil požar, in bili nad tako mladino navdušeni.  

Spominja se, kako jim je Fabjani, direktor Jadrana, priskrbel novo črpalko 
in so jo šli  s kombijem iskat v Avstrijo.  Spominja se , kako so kar z dela tekli 
v navadnih oblekah gasit. Nekoč so reševali borovce pri Gabrovici. Travo in 
podrast so tolkli z vejami. Pri  tem je Just Makovec  uničil svojo edino srajco.

Bilo je tudi mnogo trpkih zgodb, velikokrat v zvezi z vodo. Na tem večno 
žejnem Krasu  so jo lahko črpali samo iz štirn, pa je ni ostalo dovolj za ljudi in 
živali. Zgodilo se je, da je gasil hišo, gospodar pa se je obnašal zelo sumljivo, 
kot da je požar podtaknjen. Ampak o tem gospod Makovec ne govori rad. Ko 
je šel v poklicno šolo v Idrijo, je izkusil težko življenje primorskega človeka, 
ki se ni mogel kaj prida opismeniti  v fašistični osnovni šoli, ko se je vrnil iz 
izgnanstva v požgano vas, pa tudi ne. Od prvih gasilcev se najbolj spominja 
izkušenega moža – poveljnika Justa Godniča.

Mineva sedemdeset let od ustanovitve komenske gasilske  čete. Just Ma-
kovec je bil eden od ustanoviteljev. In čeprav ni mogel biti aktiven član kaj 
več kot nekaj let, se mu moramo pokloniti – vsaj s tem skromnim besedilom. 
Je edini še živ ustanovitelj društva; tudi prej je sodeloval pri gašenju, čeprav 
v Komnu še niso bili uradno organizirani kot gasilsko društvo; kot mizar ima 
poseben odnos do lesa, ognja in gasilcev in tako je ogromno prispeval, da je 
sedanje društvo sodobno opremljeno in izurjeno.  Na koncu pa ga moramo 
predstaviti kot nekoga, ki ve, kako je les živ, koliko let mora na Krasu preteči, 
da drevo zraste, in ki ve, da lesu lahko – tudi po smrti drevesa - vdihne večno 
življenje samo mizar ali umetnik z izurjenim očesom in roko, tako da oblikuje 
nov lep izdelek.





Gasilstvo je zelo posebna dejavnost. Zanj potrebujemo ljudi, ki so priprav-
ljeni žrtvovati svoj čas za pomoč drugim. Vendarle gre za ljudi, ki se spopa-
dajo z nevarnimi in stresnimi situacijami, kjer je pogosto lahko ogroženo tudi 
zdravje gasilcev in žal lahko tudi življenje. Brez skupnih ur usposabljanja in 
druženja za isti cilj ne gre. In brez zaupanja drug v drugega tudi ne. Vse to  v 
PGD Komen imamo in na to smo upravičeno ponosni.

V zborniku vam želimo predstaviti naše delo v sliki in besedi. Toda spomin 
je kot sito: nekaj pade skozi in nekaj ostane na njem.

I

Naših 70 let
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Orali so ledino našemu društvu

NAŠIH 70 LET

V leto 1948 sega rojstvo Prostovoljnega gasilskega društva Komen, ki je 
zrastlo iz potrebe po zaščiti ljudi, premoženja  in naravnega okolja pred požari. 
Nastalo pa je tudi iz potrebe po druženju ljudi. Ta čas je bil za Komen in okoli-
co čas obnove požganih in porušenih domov in postavitve osnovnih temeljev 
za normalno, vendar zelo skromno življenje.

Skupina ljudi je zamisel o društvu udejanjila 21. septembra 1948, v kletnih 
prostorih v notarjevi hiši v Komnu. Bili so to težki časi za prostovoljne gasilce, 
ki so imeli najskromnejšo opremo – nekaj mask, vedra, lopate, vrvi, nikakršne-
ga vozila. To opremo pa je plemenitila neizmerna volja in pripravljenost poma-
gati ljudem v stiski, kajti kaj je bilo hujšega od požara gospodarskega poslopja 
ali izsušenih vodnjakov v vročem poletju? Gasilci so takrat prenekateri vodnjak 
dodobra usposobili in si s takimi deli pridobili nekaj denarja. Običajno so po 
takih delih izvedli še gasilske vaje in za tem organizirali še zabavo s plesom. 
Tudi ples je pristavil kakšen dinarček v suho gasilsko blagajno. Ustanovitelji 
društva so ves čas pridno pridobivali nove člane. Društvo je kmalu po ustano-
vitvi imelo člansko operativno skupino, pozneje pa tudi pionirsko in mladinsko 
moško ter žensko skupino. Bili so prava udarna sila v boju proti požarom in 
naravnim nesrečam – tako se spominjajo starejši člani.

Ustanovitev društva
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Stran iz Pravil Prostovoljnega gasilnega društva Komen in potrdilo Od-
seka za notranje zadeve v Sežani, da sprejetim pravilom ne ugovarjajo



Ob praznovanju dneva gasilcev (v sredini črpalka Rakovica)

Ob nastanku je društvo domovalo v pritličnem prostoru »notarjeve« hiše 
v Komnu, kjer je bila zgoraj Postaja ljudske milice. Kakšna sta bila orodje in 
gasilna oprema, žal danes ne moremo več ugotoviti, saj ni dokaznega materi-
ala, so le spomini in pričevanja, ni arhiva. Zagotovo lahko povemo, da je bila 
oprema skromna.

Nadaljni razvoj društva

Gasilska slika ob zgrajenem snežnem plugu
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Črpalka Rakovica je danes razstavljena v sejni sobi.

Prvo javno obveščanje gasilcev o požaru se je izvajalo z uporabo ročne 
sirene. Prvo električno sireno so v Komnu vgradili leta 1950 na streho Postaje 
milice. Pri postavitvi je sodeloval in električni priklop izvedel naš gasilec Jože 
Volčič. Žal je bila ta sirena velikokrat v okvari in tako nezanesljiva. 

Gasilsko društvo Komen v svojih začetnih letih delovanja ni imelo lastnega 
vozila in so gasilci odhajali na požare z najetimi tovornimi in osebnimi vozili. 
Takrat so gasilce prevažali:

• s tovornjakom Franc Gulič (voznik Kmetijske zadruge Komen),
• Danilo Volčič (zasebni avtoprevoznik),
• Rudi Vrabec (zasebni avtoprevoznik),
• Gabrijel Godnič (z avtobusom),
• Dr. Albert Merlo - zdravnik, dr. Albin Hedžet – zobozdravnik (z osebnim 

vozilom).

Prav tako ne vemo natančno, kdaj je društvo dobilo prvo motorno brizgalko. 
O tem lahko sklepamo le na osnovi podatka, da so člani Prostovoljnega ga-
silskega društva Komen obiskovali v Novi Gorici tečaj za »strojnika«, ki ga je 
vodila Okrajna gasilska zveza Nova Gorica v letih 1952 in 1953. Prvi požar so 
člani PGD Komen gasili z motorno brizgalko 25. julija 1955 na Ivanjem Gradu. 
Prva črpalka v našem društvu je bila t.i. Rakovica, ki jo še danes hranimo v 
društvu kot eksponat.



Pred gasilskim domom, kjer domujemo še danes

Člani društva so sprejeli pod svojo streho tudi orkester Veseli veter, ki je 
deloval v Komnu. V tem orkestru so igrali tudi gasilci, ki so tako popestrili 
svoje strokovno delo in poskrbeli za vedro razpoloženje v Komnu in bližnji 
okolici. Tako je gasilstvo pridobilo na družabnosti.

V takratnih razmerah in možnostih je bil prispevek teh ljudi izjemno dra-
gocen, toliko bolj, ker sami uradno niso bili člani Prostovoljnega gasilskega 
društva Komen, so pa z društvom in za ljudi še kako živeli. 

Gasilsko društvo Komen je svoj drugi delovni prostor dobilo v kletnih pro-
storih Zadružnega doma v Komnu leta 1953. Istega leta so v društvu ustanovili 
upravni odbor in poveljstvo. Do tedaj je društvo vodil le en gasilec, Just Go-
dnič. Od tod se je leta 1955 društvo preselilo v stavbo današnjega gasilskega 
doma. Prihod v to stavbo je predstavljal veliko pridobitev, ki je popolnoma 
spremenila delovanje in življenje gasilcev v Komnu.
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Gasilci PGD Komen po dobro opravljenem delu

Prve gasilke v Komnu, leta 1954

Leta 1954 je pri Prostovoljnem gasilskem društvu Komen zaživela tudi prva 
ženska ekipa gasilk, ki so jo sestavljale: Milka Božeglav, Adalberta Godnič, 
Helena Kovačič, Nives Ferrari, Anamarija Rudež, Elda Slavec in Marica Volčič.



Šele leta 1977 naše društvo dobi novo ekipo članic.

Leta 1961 dobi gasilsko društvo prvo gasilsko vozilo, ki pa ni bilo novo. 
Bilo je rabljeno vozilo Opel Blitz, predelano v Sežani za potrebe gasilcev in je 
bilo do prihoda v društvo v uporabi v PGD Dutovlje. Vozilo je bilo v operativni 
rabi do leta 1967, ko je društvo dobilo prvo pravo novo gasilsko vozilo IMV 
1600.

Prve gasilke se še vedno spominjajo sodelovanja pri gasilskih vajah, kjer 
so se učile za ženske primernih  gasilskih veščin. Neprecenljivo je bilo tudi 
njihovo sodelovanje pri čiščenju vodnjakov v Brestovici, kjer so pomagale pri 
črpanju in prečrpavanju vode iz vaškega vodnjaka. Ta ženska ekipa gasilk je 
takrat dobila tudi prve delovne obleke.

Prvi skupini gasilk so šele leta 1977 sledile nove ekipe gasilk, ki so v ga-
silskih veščinah na zahtevnih tekmovanjih v okviru Občinske gasilske zveze 
Sežana osvojile veliko število pokalov za naše društvo v Komnu. Posebno pri-
zadevno in odlično usposobljeno tekmovalno skupino so sestavljale: Lilijana 
Godnič, Barbara Lenassi, Liljana Makovec, Nataša Pavlin, Nada Strnad, Marica 
Ščuka, Lea Škrlj, Vesna Švara, Nataša Zega in Bojana Žigon. 
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Skupinska slika po postavitvi sirene leta 1973

Leta 1968 smo s pomočjo podjetja Jadran Sežana in gospoda Petra Fabianija 
kupili črpalko Rosenbauer Rotax, ki je bila pred nekaj leti obnovljena in še danes 
služi svojemu namenu. Leta 1969 so na isto mesto kot staro postavili novo, bolj-
šo sireno za javno obveščanje gasilcev o požarih. Leta 1973 je bila postavljena 
zadnja sirena pri današnjem gasilskem domu, ta je bila odstranjena leta 2010.

Prvo novo gasilsko vozilo PGD Komen - kombi IMV 1600



Gasilska motorna brizgalna črpalka Rosenbauer Rotax 600l

Svojo 30. obletnico smo obeležili z veliko gasilsko parado leta 1978. Vozilo 
IMV 1600 smo leto kasneje zamenjali s sodobnejšim vozilom TAM 60. Tega 
leta smo razvili tudi društveni prapor, ki je v uporabi še danes. 

Gasilska parada v Komnu ob 30. obletnici PGD Komen
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Prapor društva, razvit leta 1979



Leta 1982 pa smo postali bogatejši za novo terensko vozilo UAZ. Vsa vozila 
do leta 1984 so bila namenjena prevozu posadke in opreme in niso imela 
vgrajenih črpalk oziroma vode za gašenje.  Šele leta 1984 je društvo dobilo 
avtocisterno TAM 130 z vgrajeno črpalko, ki je služila za gašenje požarov 
in prevozu pitne vode. Potreba po prevozih pitne vode je botrovala pridobitvi 
rabljenega vozila  FAP 1616 s cisterno z 8000 litri prostornine. Leta 1993 v 
društvo prispe novo terensko vozilo UAZ, ki je imelo visokotlačno napravo.

Prvo terensko vozilo PGD Komen UAZ

Novo vozilo PGD Komen, kombi TAM 60, leta 1979
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V 80. letih so gasilci med seboj skoraj tekmovali, kdo bo postavil višje 
lestve na vrhu Triglava. Temu smo se pridružili tudi komenski gasilci in vrh 
Triglava  s postavitvijo lestev 26. julija 1986 »povišali« za 13,8m.

Skupinska slika po osvojitvi Triglava

Prva gasilska cisterna PGD Komen z vgrajeno črpalko TAM 130 na prikazni vaji za 
občane



Gasilec PGD Komen na »novem« vrhu triglava
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Vsak dober gasilec ne sme prezreti pomembnega gasilskega gesla, ki se 
je glasilo: »V službi ljudstva na po-moč.« Pomoč ljudem mora biti nudena 
v najkrajšem času. Zato mora vsako gasilsko društvo omogočiti, da njegovi 
člani delujejo v kar se da dobrih pogojih. To je bil eden izmed temeljnih ra-
zlogov, zakaj smo se člani društva odločili za to veliko nalogo. Do tega časa je 
dom nudil le eno majhno pisarno ter garažo. V stavbi sta živeli tudi dve dru-
žini. Tako nam je velikokrat primanjkovalo prostora za razne sestanke, občne 
zbore ter za najnujnejše orodje. Z novim, obnovljenim domom, pa smo želeli 
omogočiti dobre pogoje za nemoteno delo. Zgled za obnovo so nam bila tudi 
druga društva širom po Sloveniji. Dragoceni sta bili tudi podpora in spodbuda 
Občinske gasilske zveze v Sežani, ki je projekt  delno financirala.

Z deli smo začeli leta 1983. Želeli smo, da bi bila obnova kar se da popol-
na, zato smo člani upravnega odbora društva ob podpori drugih članov sprejeli 
sklep, da dom obnovimo po določenem načrtu. Tega so naredili arhitekti Kra-
škega zidarja iz Sežane, mi pa smo ga kasneje prilagodili lastnim potrebam.

Velika obnova gasilskega doma v 80. letih

Gasilski dom pred obnovo, leta 1977
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Z deli na gasilskem domu smo začeli šele po enem letu, torej leta 1984. V 
tem času se je tudi ponudila možnost za izselitev stanovalcev in smo tako pri-
dobili celotno stavbo. Hkrati smo v tem času dobili tudi novo vozilo, kar nas je 
še bolj spodbudilo k delu in obnovi, saj zanj ni bilo prostora. Najprej smo želeli 
pridobiti garažo avtobusa, ki je bila ob gasilskem domu (v lasti Avtoprometa iz 
Nove Gorice). Pri tem nam je priskočil na pomoč gospod Danilo Perdec, ki je 
bil predsednik delavskega sveta delovne organizacije Avtoprometa Nova Gori-
ca in član gasilskega društva iz Kostanjevice. Po njegovem posredovanju nam 
je Avtopromet garažo solidarno podaril. Nato smo morali urediti zemljišče za 
domom,  kjer je danes ograjeno dvorišče. To je bilo v lasti občine. Čeprav je 
prišlo do krajših zapletov in sporov, smo tudi te uspešno rešili in si pridobili 
ta željen prostor. Začeli smo s prvimi deli. Najprej smo s pomočjo Komunale 
iz Sežane znižali teren za domom in s tem omogočili nemoten odtok vode. 
Popravili smo garažo za gasilsko vozilo, popravili streho, v Aluminiju Oprema 
so izdelali vrata in opravili vsa druga potrebna dela, nujna za vselitev vozila. 
Pri delu je sodelovala večina članov. Delali smo med tednom, večinoma pa ob 
sobotah, ker so takrat delavci imeli največ časa. Naslednja večja akcija je bila 
rušenje pisarne in s tem pridobitev dodatnega prostora za garaže drugih vozil.



Veliko gradbenih del so člani opravili sami med svojim prostim časom.

Tudi zaradi notranjih nesoglasij so dela za eno leto žal zastala. V tem času je 
prišlo do zamenjave vodstva. Na sestanku poveljstva Občinske gasilske zveze 
v Sežani je naš novi poveljnik Albert Fakin sprejel nalogo, da z obnovo ga-
silskega doma v Komnu nadaljujemo. Na sestanku predsedstva in poveljstva 
našega društva smo Alberta podprli in ga določili za glavnega vodjo obno-
vitvenih del. Še isti dan smo se dogovorili za akcijo za usposobitev garaže 
za kombi, ki je bil do takrat na dežju. Zavzetost članov se je pokazala že na 
samem začetku, saj je bil kombi pod streho že v enem tednu. Obenem smo 
s tem delom pridobili tudi dodatne prostore za stanovanje, ki naj bi bilo nad 
garažami, namenjeno pa je bilo za hišnika doma. 

Na koncu te akcije smo za uspešno zaključeno delo nazdravili s kozarčkom 
vina in se navdušeni dogovorili za nadaljnja dela. Moramo priznati, da je pri-
zadevnost članov vedno bolj naraščala. Pri vseh akcijah so sodelovali bolj 
ali manj vsi člani društva. Razporejeni so bili po skupinah in sposobnosti. Za 
vsako akcijo je bil določen vodja, ki je poskrbel, da je vse nemoteno potekalo. 
Seveda ni bilo vselej vse gladko, večkrat je prišlo do notranjih nesoglasij, pa 
smo končno spoznali, da delamo zase, za svoje krajane in svoje otroke, kar 
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O otvoritvi so pisali tudi v medijih

Otvoritev obnovljenega gasilskega doma

nas je opogumilo, da smo dom končali. Večino del smo opravili sami. Dolo-
čene specifične naloge pa so nam opravili Kraški zidar iz Sežane, ki je naredil 
fasado, Aluminij Montal je poskrbel za okna, ploščice so položili privatniki iz 
Izole, les nam je dal Šiles iz Tomačevice in dvorišče je asfaltiralo Primorje 
iz Ajdovščine. Veliko je pri delih pomagal tudi Aluminij Oprema, dvakrat pa 
so nam priskočili na pomoč tudi vojaki iz Ajdovščine, naši jamarji in nečlani 
društva iz bližnje okolice. Pri vseh delih k sreči ni prišlo do večjih nesreč in 
zadreg. Obnova doma je trajala pet let.



Obnovljen gasilski dom

Prvi delovni organizaciji, s katerima je Gasilsko društvo Komen sodelovalo 
takoj ob ustanovitvi leta 1948, sta bili lesno predelovalno podjetje Bor Komen 
in obrtno podjetje Remont Komen. Kar sedem delavcev od potrebnih desetih 
članov za ustanovitev Gasilskega društva Komen je bilo iz podjetja Bor Komen. 
Žal se požari niso menili za delovni čas naših članov in že takrat je bilo potreb-
no posebno razumevanje vodstvenih delavcev, da so prostovoljcem omogočili 
odsotnost z dela v boju z ognjenimi zublji. Po poslovni združitvi podjetja Bor 
s podjetjem Aluminij Komen, 1. januarja 1977, je ostal Aluminij Komen tisti 
skrbnik Gasilskega društva, na katerega se je društvo v težavah in zadregah, pa 
tudi ob uspehih, vedno obračalo. To podjetje je omogočalo svojim delavcem 
– gasilcem, da so se lahko med delovnim časom vedno odzvali klicu sirene. 
Vedeti moramo, da je bilo največ operativno aktivnih gasilcev zaposlenih prav 
v podjetju Aluminij Oprema Komen.

Brez razumevanja v delovnih organizacijah bi 
prostovoljstvo ne obrodilo sadov
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Usposabljanje zaposlenih v podjetju Šiles

Člani Prostovoljnega gasilskega društva Komen smo v obdobju od leta 
1968 vgradili v svoje delo tudi protipožarno preventivno pomoč novo nastaja-
jočemu obrtništvu. Požarno najbolj ogroženi so bili lesno predelovalni obrati 
in piščančje farme, ki so nastajale tudi v starih gospodarskih poslopjih, ter 
druge dejavnosti, kjer so uporabljali vnetljive snovi. Društvo je s svojimi uspo-
sobljenimi kadri opravljalo strokovne protipožarne oglede, dajalo strokovne 
nasvete in priporočila v soglasju z lastniki v obliki gasilnih vaj na določenem 
delovnem obratu. Tu smo usposabljali delavce, zaposlene pri obrtnikih, za 
morebitno začetno požarno intervencijo.

V posameznih vaseh so bile v tistem času usposobljene tudi skupine va-
ščanov, ki jim je civilna zaščita dala ustrezno opremo za začetno gašenje po-
žarov, kot na primer Tomos motorno črpalko in cevi ter hidrantne nastavke.

S temi skupinami smo sodelovali in ocenili, da zmorejo samostojno z vodo 
pogasiti začetne požare. Če je požar dobival večjo razsežnost, je posredova-
lo naše društvo. Člani civilne zaščite pa so bili učinkoviti, ko so zadrževali 
širjenje ognjenih zubljev. V začetku smo tako teorijo pomoči razvili le v naši 
strokovno-teoretični praksi, kasneje pa se je ta potrdila tudi  neposredno med 
gašenjem požarov.

Tudi obrtniki in civilna zaščita na vaseh so bili 
naši partnerji



Življenje na vasi daje človeku veliko možnosti. Nemogoče je bilo pričako-
vati, da bodo vsi vaščani tudi prostovoljni gasilci, kakor je nemogoče priča-
kovati, da bi tudi kateri izmed gasilcev ne nosil v sebi še potrebe po športnih 
aktivnostih, planinskih pohodih, jamarskih ali balinarskih podvigih. Mnogi od 
naših članov so aktivni v različnih društvih in organizacijah in velikokrat so bili 
prav ti člani pobudniki organiziranih oblik sodelovanja z drugimi društvi. Od 
redarske do protipožarne, včasih pa tudi čisto kulturno-zabavne dejavnosti, 
vsega tega se je lotilo naše društvo. Nogometaši, radioamaterji, Prosvetno 
društvo 15. februar, jamarji, rezervni starešine in lovci so vedeli za nas in nas 
poiskali, kadar so potrebovali našo strokovno pomoč in sodelovanje.

Treba je tudi dodati, da je mnoga leta vojska (tako v prejšnji državi kot v 
samostojni Sloveniji) predstavljala pomembne okrepitve pri gašenju velikih 
požarov v naravi in pri odpravi posledic drugih nesreč.

Podajali smo si roke tudi z drugimi društvi

Kraško gozdarstvo je po 1. 1. 1964 v  glavnem upravljal Zavod za pogoz-
dovanje in melioracijo Krasa Sežana. Zavod je bil vedno največji »porabnik« 
uslug gasilskih organizacij, med katerimi je največje breme nosilo prav Pro-
stovoljno gasilsko društvo Komen. Pogozdeni Kras je v nas krepil občutek za 
varovanje naravnega okolja. Brez tega občutka bi Kras ne bil tako zelen. 

Zavod za pogozdovanje in melioracijo Krasa je gasilstvo finančno podpiral 
tako, da je sredstva dajal Občinski gasilski zvezi. Ta podpora je bila zelo po-
membna v obdobju pred ustanovitvijo Samoupravne interesne skupnosti (SIS) 
za požarno varnost, ko skrb za varstvo naravnega okolja pred požari še ni bila 
podružbljena. Z oblikovanjem Samoupravne interesne skupnosti so gasilska 
društva, med njimi tudi naše, dobila svoje mesto dogovarjanja med izvajalci 
in takrat se je spremenil odnos gozdarjev do gasilskih društev. Čeprav je fi-
nančna pomoč Zavoda za pogozdovanje in melioracijo Krasa počasi  usihala, 
smo gasilci in gozdarji pri varovanju kraških gozdov in naravne dediščine še 
naprej delali z roko v roki. Materialno pomoč društvom smo nadomestili z 

Gozdarji in gasilci smo vedno z ramo ob rami v 
boju za gozdove
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Čas osamosvajanja ni obšel niti naših gasilcev, ki so bili med osamosvojit-
veno vojno v stalni pripravljenosti v gasilskem domu.

Po osamosvojitvi so bili za gasilce negotovi časi, saj je bila zakonodaja v 
novi državi precej neurejena. To se je začelo spreminjati z letom 1993, ko sta 
bila sprejeta nov Zakon o gasilstvu in Zakon o varstvu  pred naravnimi in dru-
gimi nesrečami. Skladno z novo zakonodajo naše društvo tudi sprejema nov 
statut.  Tega leta je bilo uvedeno tudi civilno služenje vojaškega roka. Obvezni-
ki so bili v veliko pomoč kraškim gasilcem v boju s požari v naravnem okolju.

Delovanje PGD Komen v samostojni Sloveniji

moralnim zavedanjem, kako je naše naravno okolje potrebno ohraniti. Gozdarji 
so vedno sodelovali pri vodenju gašenja požarov v naravi, saj so teren zelo 
dobro poznali. Z gasilci so sodelovali tudi pri razvoju novih taktik za gašenje 
požarov v naravi.

Društvo je v 90. letih pridobivalo sredstva z opravljanjem različnih del 
(obnovo kalov, obžagovanjem dreves ob cestah, požarnimi stražami, vzdrže-
vanjem gozdnih poti …), z gasilskimi veselicami in srečelovi. Tako smo po-
skušali pridobiti prepotrebna sredstva za osebno in skupno zaščitno opremo, 
česar je v teh letih še vedno primanjkovalo. Šele leta 1996 komenski gasilci 
postanemo lastniki svojega gasilskega doma.

Čiščenje gozdnih poti



Obžagovanje dreves

Druženje po delovni akciji

V tem času pa želja in potreba po posodabljanju našega voznega parka 
nista usahnili. Tako nam je uspelo leta 1997 nabaviti novo vozilo Land Rover 
Defender 110 in leta 1998 Land Rover Defender 130, ki sta namenjena prevo-
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Postroj gasilcev ob novem vozilu

Govor predsednika društva ob prevzemu novega vozila Land rover Defender 110
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zu moštva in gašenju požarov v naravnem okolju. Zelo ponosni smo, da sta to 
postali prvi tipski vozili gasilskih društev za gašenje požarov v naravnem oko-
lju v Sloveniji in da smo imeli gasilci v Komnu pri izgledu, opremi in izdelavi 
vodilno besedo – vozili sta bili plod naših izkušenj in našega znanja. 

Leta 1997 se prvi gasilci opremijo s pozivniki in tako se tudi naše društvo 
vključi v  sistem tihega alarmiranja.



Prevzem manjšega vozila za gašenje požarov v naravi

Slika voznega parka PGD Komen ob prevzemu novega vozila, leta 1997
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Posaditev lipe ob 50. obletnici delovanja našega društva

Skrbeli so za delovanje društva v obdobju od 1948 do 1998. leta

Leta 1998 je društvo praznovalo svojo 50. obletnico, kar smo obeležili s 
posaditvijo lipe in s spominsko ploščo. Večina dela pri posaditvi lipe in po-
stavitvi plošče so opravili naši veterani.



Gasilci v Komnu smo se zavedali, da imamo nezanesljivo črpalko Rakovica, 
ki nam jo je bilo po prihodu na požar težko pripraviti, da bi delovala. To se je 
pokazalo pri gašenju požara hleva v Klancu in Strnadovega hleva v Komnu.

V oktobru 1968 nam je gospod Peter Fabiani s pomočjo podjetja Jadran iz 
Sežane nabavil novo motorno črpalko Rosenbauer-Rotax 600l. Ta črpalka je  
delovala zanesljivo in tudi njena teža je omogočala dostop do kraških štirn. 3. 
novembra, ob Dnevu turizma na Krasu, ki je bil povezan z odpiranjem asfal-
tirane ceste iz Štanjela v Komen, smo gasilci na »placu« v Komnu z gasilsko 
vajo predstavili delovanje nove črpalke. Vrsto let nam je služila za gašenje in 
prečrpavanje vode v sušnih obdobjih. Prečrpavali smo vodo iz vaških in večjih 
štirn v hišne. Tako smo se urili z opremo in spoznavali domačije po Krasu. 
Prečrpavanje smo opravljali zlasti v vaseh, kjer ni bilo hidrantnega omrež-
ja: Mali Dol, Tomačevica, Gabrovica, Kobjeglava, Hruševica, Štanjel, Kobdilj, 
Rubije, Brje, Veliki Dol in Preserje. S preselitvijo Postaje milice iz notarjeve 
hiše v novo stavbo je nastal problem vključevanja sirene, ki je ostala na notar-
jevi hiši. Nekaj let kasneje smo gasilci postavili drog za sireno ob gasilskem 
domu. Vključevanje sirene pa je ostalo še naprej nerešeno.

Gasilci smo iskali možnosti za pridobitev denarnih sredstev za nabavo ga-
silske opreme. Gospod Jože Pipan je predlagal, da bi gasilci organizirali pri-
reditev »Vinska trgatev«. Priskrbel je gradbene cevi, s katerimi smo v dvorani 
zadružnega doma zmontirali latnik, pod katerim se je odvijal ples. Plesalci so 
za plesalke »ukradli« grozdje in druge sadeže, ki so viseli na latniku. Nekaj 
gasilcev v uniformah pa je skrbelo za prijetje »tatov«, ki so jih odpeljali v zapor 
in nato pred sodnika, ki sta jim naložila plačilo kazni. Gasilsko vinsko trgatev 
smo pripravljali tudi naslednja leta. Pred pričetkom plesa smo nekajkrat imeli 
modno revijo.

Da bi pridobili denarna sredstva, nam je gospod Slavko Benedejčič predla-
gal čiščenje trase pod električnim daljnovodom na Krasu. Za opravljena dela 
nam je Elektro Gorica tudi plačal. V naslednjih letih smo gasili nekaj posebnih 
požarov:

V Škrbini je jeseni 1970 zagorel hlev na večer vinske trgatve. Operativni 
gasilci smo zapustili dvorano in odhiteli na gašenje. V januarju 1971 smo ob 
hudem mrazu pomagali gasilcem iz Sežane gasiti požar na stavbi Mahorčiča 

Spomini dolgoletnega poveljnika Emila Švare 
ob 50. letnici gasilskega društva



v Sežani. Zmrzovala je voda, s katero smo gasili. Še posebno je bila nevarna 
hoja po zamrznjeni strehi sosednje hiše, od koder smo gasili. Posebej se nam 
je gasilcem vtisnilo v spomin gašenje Livarne pri Divčih, kjer je zagorelo v 
poznih večernih urah. Že prej pripravljen in dobro naučen načrt gašenja smo 
morali bistveno spremeniti, saj je bila okolica Livarne prekopana. Vodo smo 
napeljali iz divške vaške štirne. Delavci so nam sporočili, da so odvili varoval-
ke in s tem izključili tok v objektu. Ob gašenju je zaradi slabe osvetlitve (takrat 
gasilci še nismo imeli močnejših svetilk) padel v odprtino nad livarskim lon-
cem in obodom talne peči gasilec Dušan Slavec in se okopal v ne preveč topli 
vodi, ki se je natekla v ta prostor med gašenjem. Ko smo zaključevali gašenje, 
pa se je nenadoma samodejno vključil ventilator ter nas opozoril, da le ni bila 
vsa elektrika izključena.

Gasilcem  je ostal v spominu tudi požar v naravnem okolju severo-zahodno 
od Koprive. Ob močni burji se je širil z veliko hitrostjo. Z veliko težavo smo 
ga zaustavili šele s pomočjo gasilcev iz Goriške. Ob veliki vročini (to je bilo 
poleti, 7. 8. 1971) je zagorel gozd pri Podbežah štorske Volarije. Posebnost 
je bilo vršno gorenje borovcev. Požar se je ob bučnem šumenju hitro širil po 
drevesnih vrhovih, goreči vršički so nato padali na tla, ki so zagorela, ko je bil 
požar v vrhovih že daleč naprej. Požar je bil tako močan, da je preskočil cesto 
Sežana-Štorje, čeprav je veter pihal v smeri ceste. Ob pomoči vojakov JLA in 
gozdarjev, ki so z motornimi žagami pripravili protipožarno poseko, smo požar 
zaustavili in ga nato pogasili.

S prihodom gospoda Rudija Rustje v Občinsko gasilsko zvezo Sežana v letu 
1977 se je povezava z društvom bistveno izboljšala. Stiki so bili pogostejši 
in nudena nam je bila strokovna pomoč. Gospod Rustja je poskrbel za boljšo 
povezavo s civilno zaščito v občini Sežana. Civilna zaščita je iz svojih sredstev 
opremila splošne enote CZ po vaseh z osnovno opremo za gašenje. Kjer je 
bilo hidrantno omrežje, smo dobili hidrantne nastavke z opremo, drugje pa 
Tomosove motorne črpalke. V obeh primerih so dobili v enote CZ tudi ročne 
gasilne aparate,  že v naslednjem letu se je taka oprema izkazala kot koristna v 
dveh požarih v Pliskovici. Kasneje pa so s tako opremo zaustavili stavbni požar 
na Brjah in v letu 1984 tudi v Čehovinih. Kasnejši razvoj gasilstva in CZ ni šel 
več v to smer. Leta 1994 je predsednik Izvršnega sveta občine Sežana razpustil 
splošne enote CZ po vaseh.

Z delavci Zavoda za pogozdovanje in melioracijo Krasa smo gasilci Gasil-
skega društva Komen tesno sodelovali. Večkrat so kot boljši poznavalci narave 
kar oni vodili gašenje v naravnem okolju. Še posebej se je izkazal gospod 
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Alojz Zega, gozdarski tehnik, ki je videl, da smo gasilci z nerodnim načinom 
gašenja izgubljali preveč energije in kvaliteta pogasitve ni bila zadovoljiva, 
saj je večkrat prihajalo do ponovnega vžiga. Takrat smo namreč  za gašenje 
uporabljali veje in metle iz starih gasilskih cevi. Prav gospod Alojz Zega je 
večkrat vztrajal, da moramo gasilci tudi pri gašenju v naravi uporabljati vodo. 

V drugi polovici 70. let smo dobili prve nahrbtne škropilnice in nato še 
gumijaste RIS-nahrbtne škropilnice. Gašenje v naravi se je takrat spremenilo. 
Z bistveno manj telesnega napora smo gasili učinkoviteje. Razpršena voda je 
plamenu odvzela moč, mokra tla pa so zmanjšala možnost ponovnega vžiga. 
Še vedno pa je bil problem dostave vode v bližino požara.

V začetku leta 1979 smo gasilci iz Komna dobili novo gasilsko vozilo TAM 
60, svoj priljubljeni kombi IMV 1600 smo predali gasilcem iz Štjaka.

V letu 1982 smo dobili rusko terensko vozilo UAZ, namenjeno prevozu na 
gašenje v naravnem okolju. S tem je bila odpravljena prej omenjena težava 
dostave vode.

Gasilci smo že dolgo čutili, da bi bilo naše posredovanje ob požarih učin-
kovitejše, če bi bili opremljeni s sredstvi zvez. Te smo končno dobili v začetku 
leta 1983. Uporabnost terenskega vozila UAZ in sredstev zvez smo še posebej 
ugodno ocenili ob gašenju velikega požara (več sto hektarjev)10. februar-
ja1984 pri Rakitovcu.

Prvo gasilsko vozilo s cisterno, TAM 130, smo dobili 28. 12. 1984. Hladno 
vreme, ki se je začelo že v decembru in se je nadaljevalo v januarju 1985, nas 

Priznanje in čestitke dolgoletnemu poveljniku Emilu Švara ob prevzemu 
vozila TAM 130, 28. 12. 1984



je prisililo, da smo v najbolj hladnih dneh parkirali to vozilo v hali Aluminija 
Oprema, ker je zmrzovala črpalka in dovod do črpalke. Voda v cisterni ima 
električni grelec. V tem času smo tudi usposobili garažo ob gasilskem domu, 
ki nam jo je, s posredovanjem gospoda Danila Perdeca, odstopil Avtopromet 
Gorica. Smo pa gasilci PGD Komen v naslednjih letih imeli veliko dela:

• Po potresu v Posočju 1976 smo z enodnevno delovno akcijo pomagali 
pri rušenju nevarnih stavb. 22. 10. 1977 smo se udeležili industrijskega 
gasilskega tekmovanja v Novi Gorici,  saj je bilo precej gasilcev iz tega 
mesta zaposlenih v podjetju Aluminij in vključenih v gasilsko enoto.

• Ob 30-letnici Gasilskega društva Komen smo 28. 5. 1978 s pomoč-
jo gospoda Rudija Rustje pripravili parado gasilcev, pripadnikov CZ in 
opreme ter skupaj z gasilci iz Sežane in Nove Gorice opravili veliko vajo 
na stanovanjskem bloku v Komnu. 

• Razvitje prapora društva 1979 smo popestrili z gasilskim tekmovanjem 
gasilcev iz Zgornje Kungote, Dornberka, Kostanjevice in Komna.

• 4. 10. 1981 smo pomagali izvesti tekmovanje industrijskih gasilskih enot 
Primorske v Komnu.

• Jeseni 1981 smo se udeležili vaje OGZ Nova Gorica, ki je bila izvedena 
na objektu Mebla v Braniku.

• Leta 1982 smo obiskali pobratene gasilce v Zgornji Kungoti in sodelovali 
na prijateljskem tekmovanju.

• Septembra 1983 smo v Brestovici izvedli prvo področno tekmovanje pi-
onirskih enot iz krajevnih skupnosti Brestovica, Gorjansko, Komen, Pli-
skovica in Štanjel. V naslednjih letih smo s tako obliko nadaljevali.

• Jeseni 1983 smo pomagali pri reševanju ob poplavah v Novi Gorici.
• 14. 7. 1984 smo tudi gasilci GD Komen pomagali pri reševanju ob veliki 

železniški nesreči na postaji v Divači, ko je ob naletu tovornega vlaka v   
stoječ potniški vlak iz Beograda za Koper izgubilo življenje 31 potnikov.

• 15. 1. 1985 je gospod Slavko Benedejčič organiziral gasilce, ki so po-
magali čistiti zamete na cesti iz Komna čez Sveto in Rubije do transfor-
matorske postaje v Šibeljah, saj je zaradi izpada električne energije, ki 
napaja brestoviški vodovod, grozilo pomanjkanje vode.

• V vsem opisanem obdobju smo gasilci GD Komen opravljali prevoze po-
kojnih iz bolnice na domove in če je bilo potrebno, tudi do pokopališča.

To je zapis dolgoletnega poveljnika Gasilskega društva Komen, gospoda 
Emila Švare, ki ni mogel mimo omenjenih akcij ali dogodkov, saj so bili del 
nas.



Marko Adamič - govor na XIII. kongresu GZS v Sežani:

Spoštovane tovarišice in tovariši gasilci! Spoštovani gostje! Moja razprava 
Vas želi usmeriti k razmišljanju o problemih, ki jih povzroča veliko število 
intervencij na specifičnem požarno ogroženem območju Krasa. Prihajam iz 
zveze, ki   je tako rekoč v celoti v prvi kategoriji požarne ogroženosti naravnega 
okolja. Specifične razmere na našem območju zahtevajo, da moramo v večini 
požarov enotno in usklajeno sodelovati številna gasilska društva in poklicni 
gasilci naše zveze ter mnogokrat tudi širšega območja. Naše dosedanje stati-
stične analize dokazujejo, da večina članov naših prostovoljnih društev sode-
luje na tridesetih do osemdesetih intervencijah letno, med katerimi je mnogo 
takih, ki zahtevajo izjemne napore gasilcev, veliko previdnosti zaradi kraškega 
terena, požrtvovalnost in izkušenost. Povzročajo pa nam izjemne stroške pri 
izvajanju intervencij, še več pa pri odpravljanju poškodb na vozilih in tehniki. 
Zanemarljivo ni niti hitro trošenje opreme, še posebej osebne, saj pri redkoka-
terem gasilcu vzdrži več kot tri leta.

Vsa ta dejstva me navajajo k razmišljanju:
• Ali se naša družba zaveda fizičnih in psihofizičnih obremenitev, ki jih 

moramo prestajati gasilci na našem območju ob gašenju požarov v raz-
ličnih vremenskih pogojih, kot so vročina, mraz in burja? To navajam iz 
izkušenj naše in starejše generacije, saj mnogi čutijo posledice, ker so 
zaradi bolezni manj sposobni za delo.

• Številčnost požarov in sprememba družbenega sistema povzročata 
nepremostljive težave pri zagotavljanju udeležbe gasilcev na interven-
cijah, saj sedanji sistem v ničemer ne spodbuja gasilcev, še manj pa 
delodajalcev za razumevanje in zlasti reševanje tega problema. To med 

Naše društvo je vedno želelo biti napredno in se borilo za čim boljši položaj 
kraških gasilcev. Tako je bil na Kraški gasilski zvezi leta 1998 za delegata iz 
Kraške gasilske zveze Sežana na 13. kongresu Gasilske zveze Slovenije izvo-
ljen Marko Adamič. Kongres je potekal v Sežani in kraški gasilci smo izkoristili 
to priložnost ter na njem spregovorili udeležencem o problematiki gasilstva 
na Krasu.

Problematika velikega števila intervencij



gasilci že povzroča strah pred izgubo delovnega mesta. 
To utemeljujemo z dejstvi:

• gasilci ne zapuščajo več delovnih mest za potrebe intervencij oziroma 
nanje ne odhajajo malo pred začetkom dela;

• v primeru daljših intervencij, predvsem ponoči, jih predčasno zapuščajo 
zaradi nujnega počitka pred odhodom na delo.

Specifičnost Krasa povzroča naši gasilski organizaciji tudi številne eksis-
tenčne probleme, saj nam celo v celoti zagotovljena sredstva ne omogočajo 
pokrivanja niti najnujnejših stroškov zavarovanja gasilcev in tehnike ter stro-
škov za gorivo in tekoče vzdrževanje. V marcu in aprilu preteklega leta smo 
imeli mesečno po 1.004.000,00 SIT (4.189,62EUR) stroškov samo za gorivo. 
O investicijah za nabavo novih večjih sredstev za gašenje, kot so na primer 
vozila, že nekaj let ne razmišljamo, razen zelo redkih izjem. To dokazuje, da 
ni bil do sedaj v celoti izpeljan sistem financiranja, ki ga določa Zakon o ga-
silstvu, pri čemer mislim predvsem na požarni davek. Nenazadnje povzroča 
sodelovanje gasilca na intervenciji tudi številne družinske probleme, kot so:

• odsotnost od družine,
• težave z varstvom in vzgojo otrok, posebej v primerih zaposlitve obeh 

staršev,
• dodatne obremenitve družinskega partnerja zaradi večkratnega vzdrževa-

nja osebne zaščitne opreme in ostalih oblačil.

Ob koncu želim poudariti:
Obstoječe stanje gasilske organizacije na Krasu zahteva nujna večja vlaga-

nja v to področje tako na lokalni kot tudi na državni ravni, sicer bo v kratkem 
prišlo med našim članstvom do apatičnosti, kar se bo odražalo v vse večjem 
zapuščanju naših vrst. Tega vsi skupaj ne smemo dovoliti!

Dejstvo, da si moramo gasilci z raznimi oblikami sofinanciranja zagotavljati 
sredstva za nujne intervencijske potrebe, dokazuje, da je moje razmišljanje 
pravilno. Zato mora družba kot celota spremeniti odnos do gasilca kot oseb-
nosti ter do naše organizacije in nas ne le hvaliti ob naših številnih uspešnih 
akcijah.

Svojo razpravo zaključujem z mislijo: Še nobena hvala nam nič ni dala!



Požar JABLANEC 2001 - »POŽAR GENERACIJE«

Vstop v novo tisočletje  za gasilce PGD Komen pomeni obdobje največjega 
razvoja v svoji zgodovini, tako na področju osebne in skupne zaščitne opreme, 
voznega parka in izgradnje gasilskega doma.

Leta 2001 smo v garažah gasilskega doma uredili novo električno napelja-
vo in tudi centralno kurjavo za gasilski dom. Sploh zadnja pridobitev je bila 
zelo pomembna, saj je včasih temperatura v garažah padla na 0 stopinj, kar 
predstavlja nevarnost za črpalke. Istega leta se je tudi spremenilo financiranje 
Kraške gasilske zveze, za kar si je naše društvo močno prizadevalo. Nov način 
financiranja pomeni, da zvezo financirajo društva, ta pa pridobivajo sredstva 
neposredno od svojih občin. To  pomeni, da bo več finančnih sredstev osta-
jalo v društvih in bodo tako možnosti za opremljanje društev bistveno boljše. 
Učinek se je pokazal zelo hitro in tako je društvo začelo razmišljati o nabavi 
prvih ognjevarnih oblek. 

Ko smo mislili, da nas sušno obdobje ni prav veliko prizadelo z interven-
cijami, nas je presenetil požar na komenski gmajni ob cesti Komen -Branik. 
Z ognjenimi zublji smo se borili (s pomočjo ostalih društev iz celotne Kraške 
gasilske zveze, ZGRS-ja in društev iz Goriške ter Postojnske gasilske zveze) 
cela dva dni. Požar je ogrožal tudi zaselek Jablanec in vas Rubije. Ta požar 
smo takrat poimenovali »POŽAR GENERACIJE«.
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Požar Brestovica – Sela na Krasu

Sprememba načina financiranja zveze je s seboj prinesla še nekatere dru-
ge spremembe. PGD Komen je leta 2001 podpisalo Pogodbo o opravljanju  
lokalne gasilske javne službe na območju občine Komen, leta 2002 pa smo 
začeli z bistveno večjimi obveznostmi v zvezi z organizacijo, saj smo z direk-
tnim financiranjem iz občine in s spremembo delovanja Kraške gasilske zveze 
morali urediti vse potrebno za registracijo vozil, zavarovanje oseb in objekta 
(pred tem je za to skrbela Zveza).

V letu 2003 je bilo izjemno malo padavin, zato pa je bilo izredno veliko 
intervencij. To je še vedno leto z največ intervencijami v celotni zgodovini PGD 
Komen. Največja med njimi pa je bil požar v naravi pri Brestovici pri Komnu. 
Pogorelo je 1048 hektarjev, pri gašenju pa je pomagalo preko 1500 gasilcev 
iz celotne Slovenije.
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Gasilci na posvetu, v ozadju divja požar (Brestovica 2003)

Zaradi ukinjanja civilnega služenja vojaškega roka se je poleti začela po-
javljati praznina, zato smo v sodelovanju z RTV Slovenija pripravili prispevek v 
oddaji TEDNIK in opisali težave, ki nas pestijo. Prav tako je postalo jasno, da 
občine ne bodo mogle nositi bremen teh velikih intervencij in da bo potrebno 
uvesti sistem, ki bo omogočal občinam, da kandidirajo za povračila stroškov 
ob tako velikih požarih.

Leta 2004 so se nam začele kazati  možnosti za zamenjavo dotrajanega, 
vendar še vedno najbolj uporabljenega vozila TAM 130, saj naj bi med 25% 
- 30% sredstev pridobili iz programa Sklad Kras. Istočasno je potekala tudi 
priprava za projekt širitve prostorov gasilskega doma. Tega leta smo bili v na-
šem društvu zelo aktivni. Kljub podpori občine in občinskega sveta ter seveda 
velike zagnanosti naših gasilcev in gasilk so bili trenutki, ko se nam je zdelo, 
da smo si mogoče zadali prevelike cilje. V tem letu je društvo prejelo tudi 
bronasti znak Civilne zaščite Republike Slovenije kot priznanje za požrtvovalno 
in uspešno opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči.

NAŠIH 70 LET



Leta 2004 je bil dvajset let star TAM 130 še vedno udarno vozilo društva.
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Bronasti znak CZ RS, ki ga je društvo 
prejelo leta 2004. Gasilsko odlikovanje II. stopnje

Že leto kasneje pa smo videli, da nam bo uspelo. V začetku leta smo zasa-
dili prve lopate za nove garaže, novo gasilsko vozilo, namenjeno gašenju in 
reševanju, GVC 16/25 Mercedes Atego 1328, pa je bilo že v Komnu in smo 
ga že uporabljali. Oba projekta sta zahtevala ogromno dela naših članov, ki so 
vložili veliko truda in opravili veliko število ur prostovoljnega dela. Za gradnjo 



Gradnja novih garaž

garaž in nabavo novega vozila sta bila v društvu organizirana dva ločena odbo-
ra. Pri gradnji garaž je potrebno omeniti še veliko pomoč lokalnih podjetij, ki 
so nam pomagala z izdelavo konstrukcije strehe, izposojo garaž za vozila (ker 
pač med gradnjo ni bilo uporabnih garaž) in z mnogo drugega. Gradnja garaž 
je bila največja investicija Občine Komen v zgodovini društva.

Intervencije v zadnjih letih so pokazale, da potrebujemo večje vozilo za 
gašenje požarov v naravi in tako smo iz Sežane pridobili rabljeno vozilo TAM 
110, letnik 1979. Vozilo smo z lastnim delom obnovili in ga nato leta 2005 
dali v operativno rabo. Imelo je visokotlačno črpalko in 1500l vode. Od tega 
leta dalje je bilo v društvu vedno prisotnih pet vozil, od tega tri vozila za ga-
šenje požarov v naravi.

Električno napeljavo so v celoti napeljali naši člani.
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Vozilo TAM 110

Prevzem nove gasilske cisterne in garaž leta 2005

Nove garažne prostore in vozilo smo prevzeli istočasno, hkrati pa je bilo to 
eno zadnjih opravil, ki jih je opravil dolgoletni poveljnik društva Boris Budal. 
To funkcijo je zasedal kar šestnajst let.



Novo vozilo ob novih garažah

Rezanje traku in otvoritev garaž s takratnim županom
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Funkcijo poveljnika PGD Komen sem prevzel leta 1989, nekaj let prej sem 
uspešno zaključil šolo za poklicnega gasilca v Ljubljani.

Nove ideje in spoznanja, ki mi jih je prinesla dodatna izobrazba, so botro-
vale, da so me izvolili za poveljnika že takrat najbolj uspešnega društva v 
takratni Občinski gasilski zvezi Sežana (OGZ);  pred mano je bila zelo težka in 
odgovorna naloga ta status obdržati v bodoče.

Še istega leta sem prav tako v Ljubljani začel obiskovati šolo za gasilskega 
tehnika in ponovno spoznaval delo na novih področjih. Za mnoge člane po-
veljstva PGD Komen so bile moje ideje in dejanja iluzija, vendar ko se danes 
ozrem nazaj, je izredno malo ostalo neuresničenega.

Največja težava je bil seveda denar. Tega nikdar ni bilo dovolj za uresniče-
vanje načrta, večkrat premalo celo za  preživetje. Vendar je društvo z velikim 
srcem in voljo, zagnanostjo ter odrekanjem zelo uspešno delovalo na vseh 

Beseda dolgoletnega poveljnika Borisa Budala 
ob 60-letnici društva

Dolgoletni poveljnik PGD Komen, Boris Budal



področjih svojega dela. Poudariti je potrebno, da v tem času nismo imeli so-
govornika, razen OGZ Sežana. Prav tu so se urejala vsa odprta vprašanja.

Intervencijska pripravljenost društva je bila vedno na visokem nivoju. V 
društvu smo ta leta razpolagali z naslednjimi vozili:

• TAM 60 za prevoz moštva in opreme, letnik 1979
• UAZ za gašenje požarov v naravi, letnik 1982
• TAM 130 kot glavno napadalno vozilo, letnik 1984
• FAP1616 – avtocisterna, letnik 1979
• TAM 110 – večje vozilo za gašenje požarov v naravi, letnik 1979

Vozni park je bil že takrat iztrošen. Na tržišču, predvsem v tujini, se je po-
javljala nova tehnika in le sanjali smo lahko, kdaj bo pri nas tako. Ampak 
najbolj zaskrbljujoče je bilo na področju osebne zaščitne opreme za gasilce. 
In prav o tem smo na sestankih poveljstva PGD in na sestankih poveljstva OGZ 
Sežana največ govorili. Pa saj tudi ni primanjkovala samo osebna oprema, 
tudi skupne zaščitne opreme ni bilo dovolj. Vedno je bil problem denar in tudi 
to, da se na domačem tržišču ni dobilo ustrezne zaščitne opreme. Vse je bilo 
potrebno dobiti iz uvoza, kar pa je bil velik problem v prejšnji skupni državi. 
Šele po letu 1991, po osamosvojitvi Slovenije, so se začele stvari premikati 
na bolje. V času desetdnevne vojne za Slovenijo smo tudi gasilci PGD Komen 
odigrali svojo vlogo v mozaiku dogodkov. Nekateri kot pripadniki TO, drugi kot 
vpoklicani dežurni gasilci v gasilskem domu, ki je takrat postal steber vsega 
dogajanja v domačem kraju.

Mnogokrat premalo je to omenjeno, in mislim, da bi morali tako naši gasil-
ci kot vsi drugi, ki so takrat delovali v civilni obrambi, dobiti vsaj tak status, kot 
ga imamo veterani vojne za Slovenijo. V obdobju 1991-1993, ko se je naša 
nova država šele oblikovala, ni bilo velikega napredka, nasprotno – kazati so 
se že začele slabosti spremembe sistema. Delodajalci niso več puščali gasil-
cev na intervencije. Poznal se je občuten osip gasilcev na intervencijah med 
delovnim časom. Šele Zakon o gasilstvu in Zakon o zaščiti pred naravnimi in 
drugimi nesrečami v letu 1993 sta to področje uredila, a kaj, ko ga delodajalci 
niso upoštevali in ga tudi danes žal ne, razen redkih izjem. Istega leta je prišlo 
tudi do uvedbe civilnega služenja vojaškega roka v Sežani ter izgradnje novega 
gasilskega doma in vseh ostalih objektov. To je bil nedvomno velik korak nap-



rej. Skupaj s poklicnimi in prostovoljnimi gasilci so obvezniki civilne službe 
vojaškega roka veliko prispevali k izboljšanju požarne varnosti na območju 
skupne občine Sežana. Operativni gasilci smo se še vedno udeleževali vseh 
intervencij. Tudi na področju osebne in skupne opreme se je začelo počasi 
premikati na bolje. Dobili smo obutev od nekdanje JNA, začela se je proizvo-
dnja kombinezonov za gašenje požarov v naravi iz ustreznih materialov in trg 
se je začel odpirati. OGZ Sežana je nabavila prve kombinezone in čelade ter 
jih razdelila društvom. Nismo dobili ne vem koliko, a nekaj za začetek je bilo.

Leto 1993 je bilo poznano tudi po velikem številu intervencij, okrog 40 smo 
jih zabeležili v našem društvu. Istega leta sem se tudi jaz zaposlil v Zavodu 
za gasilno in reševalno službo kot gasilec-voznik. Čeprav smo v okviru po-
veljstva PGD Komen odlično sodelovali, so bili moji pogledi na prostovoljno 
gasilstvo drugačni. Še danes sem prepričan, da so uresničljivi. Vedno sem 
zagovarjal pomen prostovoljnega gasilca, istočasno sem vedno poudarjal, da 
ko postaneš član, sprejmeš statut društva in ko postaneš operativni gasilec, 
tudi pravila službe.

Nov preobrat se je zgodil leta 1995, ko se je po Zakonu o lokalni samo-
upravi občina Sežana razdelila na štiri nove občine. Tudi Komenci smo dobili 
novo občino in prvega župana, gospoda Jožeta Adamiča. Začelo se je obdobje 
preoblikovanja takratne OGZ Sežana v KGZ Sežana, in prav na pobudo iz na-
šega društva tudi obdobje spremenjenega načina financiranja nove zveze, kar 
pa vsem ni bilo prav. V dobrih dveh letih smo torej obnovili polovico voznega 
parka, res z manjšimi vozili, ki so bila takrat tudi finančno bolj dostopna. Iz-
boljšave so bile tudi na področju pozivanja in alarmiranja gasilcev. Od Uprave 
za zaščito in reševanje smo prejeli prve pozivnike in radijske postaje, ta trend 
opremljanja se nadaljuje še danes.

Vendar so naši cilji v društvu segali mnogo dlje in še zdaleč nismo bili 
zadovoljni na področju osebne zaščitne opreme za gasilca. V društvu smo 
sprejeli dolgoročni plan nabave osebne zaščitne opreme, ki ga je potrdil tudi 
župan, gospod Uroš Slamič. Podpisana je bila tudi pogodba o opravljanju 
javne gasilske službe v občini Komen. Zavedali smo se pomena sodelovanja 
z Zavodom za gasilno in reševalno službo Sežana kot nosilcem sistema na 



področju vseh štirih občin. In tako sodelovanje smo ohranili do danes.

Naše pozitivno delo se je poznalo tudi na sestankih poveljstva KGZ, kjer 
sem bil vedno dovolj glasen, da so moje ideje tudi upoštevali. Razmišljali 
smo za prihodnost. Ostala pa je ena velika želja – priti do novega gasilskega 
tovornjaka z oznako GVC 16/25, ki bi zamenjal TAM 130. Vendar so bila takrat 
to le glasna razmišljanja v upanju, da nas bo kdo slišal. Razmišljali smo tudi o 
obnovi obstoječega tovornjaka, narejeni so bili načrti, zbrane so bile ponudbe, 
a do odločitve ni nikoli prišlo.

Leta 2001 smo imeli večji požar v naravi, ki je neposredno ogrožal zaselek 
Jablanec in vas Rubije. Po tem požaru nismo ostali križem rok, ampak smo 
intenzivno opozarjali, da morajo država in lokalne skupnosti narediti veliko 
več, kot je bilo narejeno do sedaj. Ocenili smo, da nam primanjkuje ustreznih 
vozil in ostale opreme na celotnem področju Krasa. Sklicana je bila tiskovna 
konferenca in nanjo smo povabili odgovorne iz države in regije ter lokalne 
skupnosti. Predstavljena je bila tudi analiza celotne intervencije. Seveda nis-
mo pričakovali ne vem kakšnih obljub, le širša javnost je izvedela o problemih 
gasilstva na Krasu. Pritiski so se nadaljevali tudi v naslednjem letu. Ker smo 
se zavedali  nevarnosti požarov v naravnem okolju, je bilo sklicanih kar nekaj 
posvetov odgovornih in več sestankov na to temo.

Potem pa je prišlo leto 2003, ki je vsem znano po izredno majhni količini 
padavin, to je bilo izredno sušno leto. Konec julija je prišlo do požara pri 
vasi Brestovica, kjer smo gasilci z nadčloveškimi napori ob pokanju granat iz 
prve svetovne vojne uspešno zavarovali vse premoženje lokalnega prebival-
stva – tudi s pomočjo ostalih gasilskih enot iz notranjosti Slovenije, ki jo je 
organizirala GZS.

 Zaradi vsega naštetega in ukinitve civilnega služenja vojaškega roka se je 
izkazala celo država in namenila petim občinam na krasu 50 milijonov tolarjev 
za nabavo vozil (tako imenovani program KRAS). Tako je občina Komen prido-
bila nekaj več kot 10 milijonov za nabavo vozila.



Začeli smo se intenzivno pogovarjati, iskati ponudbe in pripravljati razpis za 
nabavo novega vozila. Istočasno smo se tudi zavedali prostorske stiske v ga-
ražnih prostorih in načrtovali dozidavo. Oboje smo uspešno izpeljali in predali 
v uporabo v letu 2005, ko se je moj mandat tudi iztekel.

Ko se ozrem nazaj in pogledam čez celotno obdobje, dolgo 16 let, ugo-
tovim, da je bilo storjeno skoraj nemogoče – tako si društvo s takimi kadri, 
s tako voljo do dela in pomoči slehernemu človeku zasluži nove prostore in 
opremo. Zaradi izredno dobrega sodelovanja lokalne skupnosti, države, ZGRS 
Sežana in ostalih institucij menim, da smo na pravi poti. V obdobju mojega 
poveljevanja društvu sem delal kar s štirimi predsedniki, to so bili: Marijan 
Godnič, Borut Mulič, Igor Zega in Blaž Turk. Prav z vsemi sem odlično sode-
loval,  brez tega tudi ne bi bilo takih uspehov. Tudi kadrovsko je društvo dobro 
izpopolnjeno, saj nas je kar šest članov zaposlenih v poklicnem gasilstvu, kar 
daje nedvomno možnost za velik napredek.

Moje delo v prostovoljnem gasilstvu se ni zaključilo po predaji funkcije 
poveljnika PGD Komen nasledniku, Marku Adamiču, temveč sem bil že leta 
2007 izvoljen za poveljnika KGZ Sežana, kjer sem se trudil uspešno povezovati 
interese vseh osmih gasilskih društev v zvezi z lokalno skupnostjo in državo. 
Šele danes vidim, kako daleč je segel glas o našem društvu. Pozna ga skoraj 
vsa Slovenija – ne po veselicah, ampak po trdem in organiziranem delu v naši 
občini ali širše. Naravne in druge nesreče Sloveniji ne prizanašajo, priča smo 
jim vsako leto in le dobro usposobljeni, opremljeni in organizirani gasilci jim 
bomo kos ali pa bomo  vsaj omilili posledice.

Biti gasilec je poslanstvo, biti prostovoljni gasilec je pa še pomembnejše! 
Članice, člani, veterani, mladina – le tako uspešno naprej; rezultati, verjemite 
mi, pridejo, čeprav mogoče tudi kakšno leto pozneje.



Leto 2006 si bomo najbolj zapomnili po drugem največjem požaru v sa-
mostojni Sloveniji, požaru pri vasi Škrbina. Gorelo je kar štiri dni, skupaj  je 
gasilo 2100 gasilcev iz celotne Slovenije. Znova se je izkazala operativna eno-
ta našega društva s polno mero strokovnosti, požrtvovalnosti in pripadnosti 
naši humanitarni organizaciji in se skupaj z ostalimi društvi iz Kraške gasilske 
zveze, ZGRS Sežana ter iz celotne Slovenije spopadla z ognjenimi zublji, ki jim 
nismo dovolili, da bi ogrozil življenja in premoženje naših občanov, čeprav je 
ob pogledu na uničujoč požar ostal strah med bližnjimi prebivalci in tudi med 
gasilci. Ker je bil to že tretji velik požar v naši občini v manj kot desetih letih, 
se je na občini zvrstilo več sestankov s pristojnimi ministrstvi na temo poža-
rov v naravi, škodi, ki jo povzročajo, kritju stroškov, ki nastanejo ob tovrstnih 
intervencijah, in izboljšanju opremljenosti gasilcev.

Leta 2006 smo se soočili s še enim katastrofalnim požarom, že tretjim v manj kot desetij letih.
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Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Marija Lukačič s predstav-
niki društva na ogledu škode po požaru 2006.

Minister za obrambo RS Karel Rjavec na sestanku na občini po požaru 
Šumka, 2006

Sestanek z ministrom za obrambo RS, poveljnikom CZ RS Miranom Boga-
tajem, vodstvom društva in predstavnikom občine po požaru Šumka 2006



Novi grb PGD KomenStari grb PGD Komen

V tem letu so bile tudi redne volitve na Kraški gasilski zvezi, kjer je mesto 
poveljnika prevzel Boris Budal, mesto podpredsednika pa je bilo zaupano Bla-
žu Turku. Naše društvo je vedno aktivno sodelovalo na Zvezi in veseli smo bili, 
da so našim članom bile zaupane tako pomemben funkcije.

Od leta 2001 do leta 2006 so bili največji požari v naravi ravno v naši 
občini. Zato je bilo nujno, da nadaljujemo s posodabljanjem voznega parka.

Leta 2006 se je občina prijavila na razpis programa Sklad Kras za sofinan-
ciranje novega večjega vozila za gašenje požarov v naravi. Konec tega leta pa 
je društvo sprejelo tudi nov grb društva, ki je usklajen z občinskim grbom in 
s  pravili gasilske službe.

Leto 2007 je bilo za naše gasilce ugodno zaradi majhnega števila  požarov 
v naravi. Smo pa skupaj z gasilci Kraške gasilske zveze sodelovali pri odpra-
vljanju posledic naravne katastrofe v Železnikih. Razmere v Železnikih so bile 
hude in se jih ne da opisati, ne da bi občutili žalosten utrip življenja prizadetih 
ljudi, ki so izgubili vse – od bližnje osebe do vozil pa vse do obleke in obutve 
– praktično vse, kar so si s trudom  pridobili.

Pri nabavi novega vozila, ki je bila že v polnem teku,  smo poleg upošteva-
nja potreb za gašenje požarov v naravi razmišljali tudi o posredovanju v starem 
grajskem jedru v Štanjelu. Odbor za nabavo vozila, ki je pripravljal podatke za 
razpis, je zato natančno določil največje mere vozila. Skladno s tem je bilo 
izbrano vozilo BREMACH JOB XTREM 60 4×4, ki omogoča dostop do  najož-
jih ulic v Štanjelu. Tako sta bili zagotovljeni varnost in čim hitrejši dostop tudi 
za občane, ki živijo v starem jedru Štanjela.
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Leto 2008 je bilo pomembno še zaradi dveh velikih dogodkov. Prvi je ned-
vomno veliko priznanje občine Komen, ki je društvu za dobro delo skozi zgo-
dovino in zaradi zagotavljanja varnosti v naši občini pa tudi izven nje podelila 
ZLATI GRB OBČINE KOMEN. Gre za najvišje priznanje Občine Komen, ki se po-
deljuje organizacijam in društvom in na katerega smo še danes zelo ponosni.

Priznanje ZLATI GRB je najvišje priznanje, ki ga Občina Komen podeljuje orga-
nizacijam in društvom.

Predsednik PGD Komen ob prejemu priznanja ZLATI GRB Občine Komen



Veliko dela in truda smo gasilci vložili tudi v organizacijo 60. obletnice de-
lovanja našega društva in pripravi zbornika, ki smo ga izdali ob tej priložnosti. 
Obletnico smo praznovali drugega septembra, na svečanosti smo  prevzeli 
novo vozilo za gašenje požarov v naravi in začetnih stavbnih požarov z oznako 
GVGP-2. Praznovanje je bilo dvodnevno: V petek prvega septembra je potekala 
slavnostna seja. Na seji so se zbrali vsi člani našega društva, gasilci sosednjih 
društev in predstavniki zvez ter predstavniki občine. Na seji smo predstavili 
zgodovino našega društva, besedo zahvale in pohvale je dodal še župan. Ob 
koncu smo gasilcem podelili najvišja priznanja in odlikovanja. Drugega sep-
tembra je bila organizirana veselica za vse občane. Na praznovanju obletnice 
smo se še posebno zahvalili občini Komen in županu.

V tem letu smo tudi začeli z urejanjem okolice gasilskega doma, v sklopu 
urejanja infrastrukture v občini Komen. Postavili smo elektrifikacijo po dvori-
šču, sodelovali pri asfaltiranju in zidavi zidov pri gasilskem domu ter postavili 
ograjo in dvoriščna vrata. Zaradi obsega del so se ta zavlekla v leto 2009. Prav 
tako smo začeli z načrti za dozidavo manjšega prizidka h garažnim prostorom, 
saj so zaradi posodabljanja osebne zaščitne opreme postajali garderobni pro-
stori premajhni.

Novo večje vozilo za gašenje požarov v naravi, ki ga je društvo prevzelo ob 60. obletnici 
društva.
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Ob koncu leta 2008 se je Občina Komen prijavila na razpis za sofinanciranje 
nabave gasilskih vozil in opreme, s katerimi je želela pridobiti del sredstev za 
nabavo večje gasilske cisterne za gašenje požarov v naravi, da bi se v našem 
društvu zamenjalo še zadnje staro vozilo, avtocisterno FAP 1616, letnik 1979.

Leta 2009 smo gasilci v Komnu pridobili novo vozilo. To je gasilska cis-
terna za gašenje gozdnih požarov z oznako GCGP-3 na podvozju Mercedes 
Benz Actros 3344 AK 6×6 s cisterno za vodo prostornine 10 000 litrov. Vozilo 
smo prevzeli 5. julija 2009, na prevzemu nas je s svojim obiskom počastila 
takratna ministrica za obrambo gospa Ljubica Jelušič, ki je bila tudi slavnostna 
govornica. Na slovesnosti smo tedanjemu županu, gospodu Urošu Slamiču, 
za dolgoletno podporo in odlično sodelovanje z gasilskim društvom podelili 
priznanje Gasilske zveze Slovenije. Vozilo GCGP-3 je bilo prvo tako v Sloveniji, 
zato je društvo moralo tesno sodelovati z Gasilsko zvezo Slovenije pri pripravi 
tipizacije za tovrstna gasilska vozila. Vozilo je razen za gašenje in reševanje 
zaradi velike prostornine cisterne namenjeno tudi prevozu pitne vode, vzdrže-
vanju vodovodnega tlaka ob popravilih vodovodnega omrežja in zagotavljanju 
vode za helikopterje pri gašenju požarov v naravi.

Urejanje in asfaltiranje dvorišča doma



Prevzem nove gasilske cisterne za gašenje požarov v naravi

Skupinska slika z ministrico za obrambo RS, gospo Ljubico Jelušič
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V tem letu so nas z obiskom počastili tudi hrvaški gasilci z otoka Raba, ki 
so na dvodnevnem obisku v Sloveniji spoznavali delovanje gasilcev predvsem 
pri gašenju požarov v naravi. Obisk v našem društvu so izkoristili za ogled 
opreme, predstavili pa smo jim tudi potek gašenja nekaterih največjih požarov 
v naravi v naši občini. Rabski gasilci so se za obisk v našem društvu odločili, 
ker izmed vseh občin v Sloveniji prav našo  najbolj ogrožajo  požari v naravi – 
neposredno ogroženo je kar 50% celotne površine.

Nova in stara cisterna zadnjič skupaj



Leta 2010 smo s sredstvi z razpisa za sofinanciranja gasilske zaščitne in 
reševalne opreme kupili opremo za tehnično posredovanje v prometnih ne-
srečah in tako sprejeli odločitev, da bomo komenski gasilci posredovali tudi 
ob nesrečah v cestnem prometu. Ob prometnih nesrečah tesno sodelujemo s 
poklicnimi gasilci Zavoda za gasilsko in reševalno službo Sežana. Sodelovanje 
z enoto poteka na zelo visokem nivoju in na to smo ponosni.

Preden smo začeli s tovrstnimi posredovanji, smo imeli več usposabljanj z 
našimi poklicnimi kolegi, da smo pridobili ustrezna znanja in to sodelovanje 
traja še danes. S poklicno gasilsko enoto iz Sežane sodelujemo tudi na večini 
drugih intervencij, bodisi znotraj naše občine ali izven nje.

Prvo usposabljanje naših gasilcev z gasilci ZGRS Sežana za 
posredovanje v prometnih nesrečah
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V našem društvu se vedno izpopolnjujemo in iščemo nove ideje, novo 
opremo, nove načine posredovanja. Zato smo obiskali največji gasilski sejem 
v Leipzigu v Nemčiji.

Avgusta pa smo za veterane Kraške gasilske zveze organizirali druženje. Na 
druženju so veterani spoznali zgodovino vasi Sveto, obhodili požarišče Šum-
ke, s športnimi igrami v Komnu pa zaključili druženje.

V septembru smo za operativno enoto organizirali ekskurzijo, na kateri smo 
spoznali poklicno gasilsko enoto na Reki in zgodovino Golega otoka ter si otok 
tudi ogledali.

 Na pobudo Zavoda za gozdove RS sta naše društvo obiskali delegacija 
Odbora Državnega zbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano iz Slovenije in 
predstavniki s Cipra. Proti koncu leta so vsi operativni člani in članice društva 
opravili zdravniške preglede.

V istem letu so nam na gasilski dom namestili elektronsko sireno, ki se 
uporablja za obveščanje javnosti o morebitnih nevarnostih.



Obisk delegacije predstavnikov DZ, Cipra in ZGS OE Sežana

Z leti opažamo, da je dela v našem društvu vedno več. Nič drugače ni bilo 
leta 2011. Končno smo začeli z gradnjo manjše garaže za vozilo GVGP-1, 
poleg garaže smo zgradili še dodatne WC-je, tuše in manjše skladišče. Zaradi 
izjemnih dosežkov na tekmovanjih nam je zmanjkalo prostora v omarah za 
vse pokale, zato smo v sejni sobi postavili novo omaro. Začeli pa smo tudi z 
načrtovanjem preureditve klubskih prostorov društva.

Sredi maja je v francoskem mestu Vigan potekalo 22. mednarodno srečanje 
na temo preventivnih požigov. Srečanja sta se poleg predstavnikov Francije, 
Španije, Portugalske in Švice udeležila tudi naša člana, oba tudi poklicna ga-
silca v ZGRS Sežana, Blaž Turk in Marko Adamič.

Poleg tega je bilo naše društvo leta 2011 zadolženo za organizacijo tekmo-
vanja Kraške gasilske zveze. Na tekmovanju se je v enem dnevu zvrstilo preko 
400 gasilcev, ki so tekmovali v različnih kategorijah. Za naše društvo je orga-
nizacija tekmovanja predstavljala velik izziv, ki pa smo ga s skupnim trudom 
premagali. Organizacijo tekmovanja so pohvalili vsi udeleženci.
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Naša člana na izobraževanju o preventivnih požigih v 
Franciji, leta 2011
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Konec meseca maja smo v kulturnem domu v Komnu ob 30-letnici po-
bratenja PGD Komen in PGD Zgornja Kungota utrdili pobratenje s podpisom 
Listine prijateljstva. Na slovesnosti nam je spregovorilo več govornikov (pred-
stavniki obeh društev, zvez, župani Občine Komen in podžupan Občine Zgornja 
Kungota). V čast nam je bilo, da sta na slovesnosti spregovorila tudi takratni 
predsednik GD Komen in podpisnik  Listine o pobratenju Marjan Godnič ter so-
udeleženec pri podpisu Listine o pobratenju Ivan Menhart iz Zgornje Kungote.

Veterani PGD Komen na tekmovanju Kraške gasilske zveze v Komnu, leta 2011



Podpis Listine prijateljstva in zaveza k nadaljevanju 
pobratenja med PGD Komen in PGD Zgornja Kungota

Skupinska slika gasilcev PGD Komen in PGD Zgornja Kungota ob 30. obletnici pobratenja

Listina prijateljstva
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Poslanke in poslanci nekdanjega Zbora občin Skupščine Republike Slovenije na obisku 
pri nas
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10. septembra so nas obiskali poslanke in poslanci nekdanjega Zbora ob-
čin Skupščine Republike Slovenije skupaj z županom občine Komen. Poleg 
predstavitve delovanja našega društva in opreme smo se pogovarjali tudi o  
gasilstvu in o statusu gasilca.

Prisotni smo bili tudi na Dnevih zaščite in reševanja v Kopru, kjer smo se 
predstavljali z opremo za gašenje gozdnih požarov in vozilom GCGP-3.

V letu 2012 smo nadaljevali z gradnjo garažnih prostorov in začeli s preno-
vo klubskih prostorov. Klubski prostor smo v večini prenovili z lastnim trudom 
in delom. S prenovo smo pridobili lepši družabni prostor, ki je jedro vsakega 
društva – saj se tu družimo, praznujemo rojstne dneve, premlevamo mnoge 
intervencije, včasih tudi dežuramo. Poleg tega smo obnovili še dotrajan WC 
in zgradili večjo kuhinjo. To je predvsem pomembno ob večjih intervencijah, 
ko sodeluje veliko število gasilcev. Da bi zaključili podobo gasilskega doma, 
smo se odločili še za obnovo fasade.



Prenova klubskega prostora

Kot že velikokrat poprej so veliko dela opravili člani sami
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Na pobudo takratnega župana, gospoda Danijela Božiča, smo pomagali pri 
čiščenju vodnjaka ob gasilskem domu in ga tako oživeli. Vodnjak s svojo ve-
liko zalogo vode lahko predstavlja tudi vir vode za gašenje. Zelo ponosni smo 
na pomoč v obliki redarstva in požarne straže, ki smo jo nudili na srečanju vo-
zil Alfa Romeo v Gorjanskem, kjer so udeleženci postavili Guinnessov rekord 
za najdaljšo kolono vozil znamke Alfa Romeo.

Odzvali smo se na povabilo šole in v sklopu dogodka »Z roko v roki na po-
moč« predstavili delo gasilcev. Poleg nas so se predstavili še potapljači, re-
ševalci, policisti, vojaki in druge službe. V sklopu tega dogodka smo pripravili 
tudi gasilske igre za 260 otrok, ki so jih otroci sprejeli z velikim navdušenjem. 
Večino dela pri organizaciji iger je opravila mladinska komisija.

Ker gasilci s svojimi aktivnostmi tudi ščitimo naravo, smo se odzvali na 
akcijo Očistimo Slovenijo in se tako pridružili 270.000 prostovoljcem iz vse 
Slovenije.

Naši orodjarji so v tem letu opravili veliko delo, saj so v celoti obnovili 
motor našega najstarejšega vozila Land Rover Defender 110, tako da nam bo 
služil še veliko let.

Priprava male garaže na dozidavo



Zbor 260 otrok OŠ Komen na gasilskih igrah

Gašenje požarne hiše na gasilskih igrah OŠ Komen
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Kontroliran preventivni požig ob železniški progi Štanjel – Branik

Aprila 2013 so nas s svojim obiskom počastili člani skupine JRC FOREST 
FIRE EXPERTS GROUP. To je skupina mednarodnih strokovnjakov, ki sestavljajo 
komisijo Evropske unije za požare v naravnem okolju.

V soboto, 25. maja, se je v Kopru odvijal XVI. kongres Gasilske zveze Slo-
venije, kjer so delegati in delegatke iz vse Slovenije volili novo vodstvo GZS. 
Ta dan pa je bil za naše društvo in za našo zvezo prelomen, saj je bil na mesto 
poveljnika obalno-kraške regije izvoljen naš predsednik Marko Adamič in na to 
smo komenski gasilci zelo ponosni. Po kongresu je v Kopru potekala  parada 
v čast kongresa. Na paradi je sodelovalo tudi naše društvo z gasilci in vozilom 
GCGP-3.

V sodelovanju s Slovenskimi železnicami smo izvedli poizkus kontrolira-
nega požiga ob železniški progi. Poizkus smo izvedli na prošnjo našega člana 
Blaža Turka, ki je takrat pripravljal magistrsko delo na temo kontroliranih poži-
gov, namen pa je bil praktičen prikaz kontroliranega požiga ob železniški progi.



Predstavitev organizacije in izvedbe preventivnega požiga

Govor predsednika društva na prireditvi »Ko so sekunde pomembne«

Gasilci smo zavezani k temu, da karseda skrbimo za varnost naših občanov. 
Zato smo organizirali akcijo »KO SO SEKUNDE POMEMBNE«, ki je potekala 
od začetka maja do konca oktobra. V akciji so se nam pridružili še osnovna 
šola Komen, Občina Komen, Mešani pevski zbor Cominum, taborniki Čete 
ognjenega ruja in Pihalni orkester Komen. Cilj akcije je bil zbrati denar za 
nakup avtomatskih eksternih defibrilatorjev (AED). Akcijo smo zaključili s hu-
manitarnim koncertom v Komnu. Ob zaključku  smo zbrali sredstva za kar tri 
defibrilatorje z vso pripadajočo opremo. Vsem se za denarna sredstva iskreno 
zahvaljujemo.
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Naše občine v tem letu niso pestili večji požari v naravi, se je pa zato 11. 
avgusta razbesnel večji požar na hribu Trstelj v Občini Miren-Kostanjevica. 
Zaradi bližine  smo bili komenski gasilci eni izmed prvih na kraju. Požar je bil 
pogašen po dveh dneh. Analiza  je bila organizirana v prostorih našega društva 
in tako smo bili komenski gasilci počaščeni s še enim visokim obiskom. Ana-
lize sta se namreč udeležila tudi takratni obrambni minister gospod Roman 
Jakič in poveljnik CZ RS Srečko Šestan.

Leto 2014 nas je najbolj zaznamovalo po največji naravni katastrofi v zad-
njih letih – žledu. Komenski gasilci smo skupaj z drugimi gasilci naše zveze 
in poklicnimi gasilci ZGRS Sežana pomagali 5. in 6. februarja v Pivki in 11. in 
12. februarja v Postojni. Naloge gasilcev na terenu so bile odstranjevanje ne-
varnosti in čiščenje poti, da se je omogočila prevoznost za dostavo agregatov, 
goriva, hrane in drugih nujnih potrebščin, in čiščenje okolice javnih ustanov. 
Nevarnosti so predstavljali led na žicah, odlomljene veje, ki so lahko vsak 
čas padle na mimoidoče ali vozila, podrta drevesa, padajoči led s streh … 
Kraškim gasilcem se je pri odpravi posledic žledoloma za en dan pridružil tudi 
predsednik države Borut Pahor, kar je bila posebna izkušnja.

Tiskovna konferenca po požaru Trstelj z ministrom za obrambo RS Romanom Jakičem 
v sejni sobi PGD Komen



Gasilci Kraške gasilske zveze s predsednikom RS gospodom Borutom Pahorjem

Novo vozilo za prevoz moštva je na prevzemu predstavila mladina PGD Komen

Po nabavi in postavitvi AED-jev  smo za naše občane pripravili tečaje te-
meljnih postopkov oživljanja in uporabe AED. Pri izvedbi tečaja so nam poma-
gali reševalci NMP Sežana in zdravnica dr. Katja Šantelj. 

V tem letu so velike poplave prizadele tudi prebivalce BiH, zato smo se 
komenski gasilci odzvali na pobudo GZS in nekaj opreme (predvsem cevi) 
podarili gasilcem iz BiH. 

V mesecu maju smo prevzeli novo gasilsko vozilo GVM – 1, na podvozju 
Volkswagen Transporter 2.0 TDI 4×4. Vozilo je namenjeno posredovanju na 
intervencijah za prevoz moštva in tudi za prevoz gasilske mladine, ki je iz leta 
v leto številčnejša.
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V jesenskih mesecih smo organizirali strokovno ekskurzijo za operativno 
enoto v Pulo. Ogledali smo si delovanje tamkajšnjih gasilcev, staro mestno 
jedro in si privoščili popoldansko kopanje v morju.

V mesecu oktobru, mesecu požarne varnosti, smo organizirali »DAN RE-
ŠEVALNIH SLUŽB«, kjer so se predstavile različne reševalne službe zaščite in 
reševanja.

Gasilska slika na izletu v Puli

Predstavitev temeljnih postopkov oživljanja na prireditvi »DAN REŠEVALNIH SLUŽB«, 
leta 2014



Pri svojem delu se prostovoljni gasilci vedno pogosteje srečujemo s po-
škodbami ljudi, zato je v zadnjih letih narastla potreba po še večjem znanju iz 
nudenja prve pomoči.

Zato je januarja 2015 deset gasilcev PGD Komen začelo obiskovati tečaj za 
bolničarja po programu Rdečega križa Slovenije. Tečaj so uspešno zaključili, 
tako da imamo v društvu trenutno skupno petnajst bolničarjev. Na tečaju so 
nas usposabljali tudi reševalci NMP Sežana, tako da se je naše sodelovanje 
z njimi še poglobilo in od takrat samo še napreduje. Z reševalci zelo dobro 
sodelujemo tako na intervencijah kot tudi v sklopu izobraževanj iz nudenja 
prve pomoči.

Od 8. do 13. junija 2015 je na Gospodarskem razstavišču v Hannovru v 
Nemčiji potekal največji sejem gasilske in reševalne opreme v Evropi z ime-
nom INTERSCHUTZ 2015. Sejma se je v organizaciji PGD Komen udeležilo 
tudi osem operativnih članov PGD Komen.

Skupinska slika ob zaključku tečaja bolničarjev. Med tečajniki tudi 10 gasilcev PGD 
Komen.
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Sodelovali smo pri izvedbi medgeneracijskega srečanja Gasilske zveze 
Slovenije in tekmovanja obalno-kraške regije v Sežani.

Novo usposobljena ekipa bolničarjev PGD Komen se je udeležila regijskega 
preverjanja znanja ekip prve pomoči v Postojni.

V letu 2016 je vaška skupnost Hruševica z donatorskimi sredstvi uspela 
kupiti še en AED in nas zato prosila za pomoč pri izvedbi izobraževanja iz te-
meljnih postopkov oživljanja in AED. Izobraževanje je bilo tudi tokrat izvedeno 
ob pomoči reševalcev NMP Sežana. 

Maja smo na povabilo gospoda župnika Petra Černigoja prvič slovesno 
obeležili praznik našega zavetnika svetega Florjana, varuha pred požari in 
poplavami. Ob tej priložnosti je domači župnik, gospod Peter Černigoj, daro-
val sveto mašo za vse žive in pokojne gasilce iz našega društva.

Naši gasilci med ogledom vozila na gasilskem sejmu INTERSCHUTZ 2015.



Naše društvo ima tudi številne zelo dejavne članice. To so opazili novinarji 
oddaje Dobro jutro in jih povabili k sodelovanju. V koprskem RTV studiu so 
gledalcem opisale delovanje v društvu, sodelovanje na intervencijah in ostalih 
operativnih nalogah ter predstavile dobre rezultate na občinskih in regijskih 
tekmovanjih. Predstavile so tudi različne obleke in opremo, ki jo gasilci upo-
rabljamo pri reševanju ljudi, premoženja in narave.

Člani in članice PGD Komen ob prazniku svetega Florjana v Komnu

Članice PGD Komen v oddaji Dobro jutro
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Poveljnik PGD Komen predstavlja potek vaje gasilcem iz GZ Ruše in 
PGD Zgornja Kungota.

Predstavitev opreme za gašenje požarov v naravi po zaključeni vaji 
gostom iz GZ Ruše in PGD Zgornja Kungota
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Maja smo izvedli vsakoletno vajo intervencijsko poveljniškega sistema 
(IPS), ki so si jo ogledali tudi gasilci Gasilske zveze Ruše in pobratenega 
društva PGD Zgornja Kungota. Gostom smo predstavili naše izkušnje pri vode-
nju požarov po IPS sistemu in opremo, ki jo uporabljamo pri gašenju požarov 
v naravi.

Junija  smo sodelovali pri izvedbi državnega tekmovanja v Kopru. Organizi-
rala ga je obalno-kraška regija.



Gasilci PGD Komen s tehničnim vodjo na državnem gasilskem tekmovanju v Kopru

V petek, 28. oktobra, je v Kosovelovem domu v Sežani potekala slavnostna 
seja ob 60. obletnici delovanja Kraške gasilske zveze. Med govorniki so bili: 
predsednik KGZ, ki je tudi naš član, Dimitri Dokić, župan Občine Sežana (kot 
predstavnik vseh štirih občin) in slavnostni govornik, poveljnik GZS, Franci 
Petek. Ob koncu seje so podelili najvišja odlikovanja in plakete vsem, ki so 
kakorkoli zaslužni za dolgoletno uspešno delovanje Zveze.

V oktobru in novembru so nas obiskali prostovoljni gasilci iz PGD Lipoglav, 
PGD Rovte in PGD Veliki Kamen.

Že drugo leto smo se udeležili regijskega preverjanja znanja ekip prve po-
moč v Sežani, konec leta pa smo se predstavili na božičnem sejmu in vašča-
nom predstavili temeljne postopke oživljanja.

Leta 2017 smo kraški gasilci doživeli presenečenje, saj so nam člani Rotary 
kluba Ajdovščina podelili bone za tečaje varne vožnje na Vranskem. Tečaja so 
se iz našega društva udeležili štirje gasilci z voziloma GVGP-2 in GCGP-3. Po 
tečaju so svoje izkušnje delili z našimi člani na enem izmed izobraževanj v 
društvu.

NAŠIH 70 LET



91

Gasilci PGD Komen pred vstopom v simulator gasilskega vozila

Simulacija vožnje v slabih voznih razmerah z vozilom GCGP-3 (poligon Vransko 2017)



Na pobudo naših kolegov iz PGD Dornberk in z našim sodelovanjem so nas 
v petek, na pustno soboto, obiskali kurenti. Gasilci PGD Komen smo jim nudili 
prostore za pripravo in skrbeli za prometno varnost med njihovo predstavitvijo 
v centru vasi.

V  organizaciji Obalno-kraške regije smo se udeležili tečaja za praporščake 
v Kopru.

Prvo junijsko soboto je v Novi vasi (Občina Bloke) potekalo 23. regijsko 
preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči, katerega se je udeležila tudi 
ekipa bolničarjev iz našega društva. Naša ekipa je dosegla izvrstno 4. mesto. 
To je najboljši rezultat, odkar obiskujemo preverjanja iz prve pomoči.

Kurenti v Komnu
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Leto 2017 se je začelo kot zelo suho, na kar nas je opozorila tudi razglasitev 
velike požarne ogroženosti že v mesecu marcu.

Poletje si bomo zapomnili po velikem požaru v naravnem okolju, ki je ogro-
žal zaselek Jablanec in vas Rubije. Zaradi dobrega odziva naših gasilcev s 
takojšnjo napotitvijo v zaselek Jablanec smo preprečili najhujše – morebitni 
požar več stanovanjskih hiš. Ogenj se je izjemno hitro širil, saj je v nekaj urah 
pogorelo 116,1 hektarjev površine. Iz našega društva je  gasilo 51 gasilcev 
z vsemi vozili, iz Kraške gasilske zveze in sosednjih zvez pa je požar gasilo 
skupno 479 gasilcev.

Ekipa bolničarjev PGD Komen po razglasitvi rezultatov

Požar Jablanec 2017, fotografiran iz vasi Kobjeglava



Na oktobrsko soboto smo se v našem društvu razveselili dvojnega obiska. 
Najprej so nas obiskali veterani Gasilske zveze Bovec, nato še gasilci Prosto-
voljnega gasilskega društva Dvor.

V mesecu novembru je v PGD Komen potekalo srečanje članic KGZ, prvo 
po nekajletnem premoru. Članice so srečanje začele z orientacijskim poho-
dom, nato pa nadaljevale z dvema delavnicama, kjer so se učile uporabe in 
dela z izolirnim dihalnim aparatom in delavnice komunikacije, ki jo je pripra-
vila naša gasilka.

Članice KGZ obnavljajo znanje iz uporabe izolirnih dihalnih aparatov.

Članice KGZ na delavnici iz medsebojne komunikacije
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Dobitniki priznaj revije Gasilec, med njimi tudi naš član Boris Budal
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Udeležili smo se slovesnosti ob 120. obletnici revije Gasilec.  Na slove-
snosti so bila podeljena priložnostna priznanja – med njimi tudi članu našega 
društva Borisu Budalu  ter vsem, ki se trudijo in pripomorejo, da revija Gasilec 
skozi vse leto s strokovnimi ter povezovalnimi vsebinami nagovarja zveste 
bralce in slovensko javnost.

Iz vsebine zbornika vidimo, da smo bili članice in člani našega društva na 
vseh področjih dejavni vseh sedemdeset let. Poleg številnih intervencij smo 
se udeleževali različnih delavnic, izobraževanj, usposabljanj, vaj, sestankov, 
posvetov, srečanj, predstavitev in tekmovanj. Udeleževali smo se tudi slove-
snosti, tako na občinskem kot na gasilskem nivoju. Naši gasilci to zmorejo 
samo z velikim trudom in odrekanjem marsikateremu udobju privatnega živ-
ljenja; pa še z veliko požrtvovalnosti ter zavezanosti človekoljubju in pomoči 
drugim.





Bila je nedelja, 31. 5. 1981, ko smo v Komnu na plesišču v Cirju izvedli 
prireditev s kulturnim programom in se uradno pobratili z gasilci iz Zgornje 
Kungote. Predsednik našega društva je takrat bil Marjan Godnič. On je podpi-
sal Listino o pobratenju, pravzaprav je podpisal dve, saj smo si društvi listini 
izmenjali.

Pobratenje - most prijateljstva

Prihod gasilcev PGD Zgornja Kungota v Komen
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Predsednika društev ob podpisu pobratenja

Pobudnik o pobratenju krajevnih skupnosti je bil gospod Jože Sever iz 
Zgornje Kungote.  Gospod Sever je po drugi svetovni vojni deloval na Primor-
skem, na katero je ohranil zelo lepe spomine. Kot viden predstavnik v Krajevni 
skupnosti Zgornja Kungota se je povezoval z mariborsko občino, kamor je 
takrat spadala tudi Zgornja Kungota. Ta naj bi vzpostavila stike z eno izmed 
primorskih občin, da bi se dve krajevni skupnosti pobratili. Tako je  bila izbra-
na občina Sežana, kjer je gospod Sever tudi deloval. Pisalo se je leto 1977. 
V tem obdobju je bila KS Komen precej prepoznavna po svojih aktivnostih, 
zato je dobila pobudo Socialistične zveze delovnega ljudstva  Sežana, da bi 
se pobratila s KS Zgornja Kungota. V občini Sežana ni bila do takrat pobrate-
na še nobena krajevna skupnost. Družbeno-politične organizacije in krajevna 
skupnost Komen so sprejele to pobudo. Septembra leta 1978 je na  veliča-
stno vseprimorsko proslavo  prispela v Komen prva petčlanska delegacija iz 
Zgornje Kungote. Decembra istega leta pa je komenska tričlanska delegacija 

POBRATENJE - MOST PRIJATELJSTVA
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Listina o pobratenju, podpisana leta 1981

Naj ob tem tudi povemo, da smo gasilci iz Komna leta 1984 navezali stike 
tudi s prostovoljnimi gasilci iz zamejstva, iz sosednje občine Zgonik v so-
sednji Italiji. Na enem izmed njihovih praznikov smo nastopali z atraktivnim 
postavljanjem lestve in se tako predstavili ljudem, ki živijo sicer v drugačnih 
razmerah, pa so nam v iskanju najboljšega enako blizu.

vrnila obisk. Tako so priprave za pobratenje bile  vse bolj aktivne in julija 1979 
predsednika skupščin krajevnih skupnosti Franc Leber in  Marjan Godnič v 
Zgornji Kungoti podpišeta listini o pobratenju. To pobratenje je bilo temelj za 
navezavo stikov in sodelovanje med šolama, lovci, kulturniki, pevci, igralci in 
posameznimi družinami, še posebej pristno pa med gasilci.
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Gasilska organizacija v Komnu je bila od ustanovitve leta 1948 pa vse do 
leta 1955 sestavni del Okrajne gasilske zveze Sežana.

Z ukinitvijo okraja Sežana, leta 1955, so njene pristojnosti prenesene na 
Okrajno gasilsko zvezo Koper. Izjema je bila novonastala občina Komen, ki 
je prešla pod Okraj Nova Gorica in tako je bila ustanovljena tudi Občinska 
gasilska zveza Komen. Komenski gasilci smo imeli svojo zvezo malo časa, le 
štiri leta.

Okrajna gasilska zveza Komen

Tomačevica

Kostanjevica
Lipa

Temnica

Sela na Krasu

Brestovica

Vojščica

Škrbina

Sveto

Ivanji Grad Komen

Gorjansko

Brje

Volčji Grad

Mali Dol

Kobjeglava

Gabrovica

III



Leta 1959 je prišlo do združitve dveh občinskih zvez – Komen in Sežana – 
in tako je gasilstvo na Sežanskem dobilo novo zaokroženo podobo – novo Ob-
činsko gasilsko zvezo (OGZ) Sežana, ki je spadala pod Okrajno gasilsko zvezo 
Koper ter je predstavljala glavni vir financ. Leta 1965 se OGZ Sežana odcepi od 
OGZ Koper. Sežanska zveza postane samostojna, glavni finančni vir pa postane 
Občina Sežana in tako ostane do sredine 90. let. Starejši gasilci vedo pove-
dati, da so del sredstev vedno zagotavljali donatorji in sponzorji. Leta 1974 so 
bile ustanovljene  Samoupravne interesne skupnosti, tako imenovani SIS-i. 
SIS za požarno varnost je  bil edini finančni vir financiranja gasilstva vse do 
osamosvojitve Slovenije. Po osamosvojitvi so se zveze ponovno financirale iz 
Občine Sežana, kasneje pa iz štiri novih kraških občin. Po letu 2001 se sprej-
me nov način financiranja, po katerem občine financirajo društva neposredno, 
zveza pa je financirana iz društev.

Dopis z žigom Občinske gasilske zveze Komen

OKRAJNA GASILSKA ZVEZA KOMEN
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Danes Kraška gasilska zveza skrbi za povezavo med kraškimi gasilskimi 
društvi in obalno-kraško regijo ter Gasilsko zvezo Slovenije. Zadolžena je za 
organiziranje izobraževanj, usposabljanj, tekmovanj in drugih dogodkov, ki iz-
boljšujejo delo kraških gasilcev. Ob večjih intervencijah koordinira zbiranje 
pomoči in gasilcev, ko se odpravijo na pomoč znotraj Zveze ali izven nje. 
Svoje delo usklajuje na sestankih upravnih odborov in poveljstev, kjer so člani 
vsi poveljniki in predsedniki društev. V zvezi delujejo tudi komisije za delo z 
mladino, članice, veterani,  skrbijo za izobraževanja, odlikovanja in priznanja.

V Kraški gasilski zvezi je osem prostovoljnih društev, poleg PGD Komen še 
PGD Štjak, PGD Lokev, PGD Sežana, PGD Povir, PGD Divača, PGD Senožeče 
in PGD Materija. V Zvezi deluje ena poklicna gasilska enota: Zavod za gasilno 
in reševalno službo Sežana.

Kraška gasilska zveza

IV



Komenski gasilci smo bili v Zvezi vedno aktivni in to so nam tudi večkrat 
priznali, saj so bile našim članom zaupane najvišje funkcije, kot so poveljnik 
in predsednik zveze, predsednik mladinske komisije, predsednica komisije za 
delo s članicami, predsednik nadzornega odbora in predsednik komisije za 
izobraževanje. Nekatere funkcije so naši člani zasedali že večkrat. V letu 2016 
je Zveza praznovala šestdeset let svojega obstoja in v zbornik zapisala, da je 
na Krasu skupno 1095 gasilcev, od tega 287 članic in 808 članov. Operativnih 
gasilcev in gasilk je 249.

Območje Kraške gasilske zveze združuje vse štiri kraške občine.

PGD Štjak

ZGRS Sežana

PGD Senožeče

PGD Materija

PGD Komen

PGD Divača

PGD Povir

PGD Lokev

Kozina

PGD Sežana

KRAŠKA GASILSKA ZVEZA



Spomladi leta 1974 sva se odpravila na skoraj vsakodnevni potep v naravo  
proti cerkvi Device Marije Obršljanske. S seboj sva vzela daljnogled, nož in 
ostalo opremo, ki sodi na tak potep. Ko sva bila na pol poti, sva opazila, da 
se iznad hriba Šumka dviga črn oblak dima. V pričakovanju, da bo vsak hip 
zatulila gasilska sirena, sva se takoj odpravila proti gasilskemu domu. Ko sva 
prišla na »plac«, sva se ustavila na bencinski črpalki, kjer je takrat delal najin 
mentor Marjan Godnič.

Povedala sva mu, kaj sva videla. Marjan je takoj poklical na postajo milice v 
Komnu, kjer so mu povedali, da res gori gozd, vendar da je požar še na gori-
ški strani hriba, na območju občine Nova Gorica. Nato sva se odpravila pred 
gasilski dom s prepričanjem, da sva vseeno opravila nekaj dobrega. Kmalu 
zatem je pridrvel fičko, na katerem je pisalo »milica« in takoj nama je bilo 
jasno, da bo zatulila sirena. Še preden je sirena odtulila znak za požar, že so 
prišli prvi gasilci. Midva sva se takoj spravila v gasilski kombi ter se usedla 
na majhen lesen stol v zadnjem delu vozila. V naslednjem trenutku smo se 
že vozili po prašni makadamski cesti proti Dovcam. Pri spomeniku smo se 
ustavili. Gasilci so začeli jemati iz kombija metle za gašenje, glave pa so si 
zaščitili s čeladami. 

Nemo sva jih opazovala. Tako opremljeni so krenili proti požaru. Tudi midva 
sva hotela z njimi, vendar so nama povedali, da sva še premajhna, da bi lahko 
gasila tako velik požar. Najina užaljenost je bila zelo velika. Zaradi velikega 
obsega požara je kombi odhitel nazaj v gasilski dom po ostale gasilce, ki so se 
tam zbirali. Od tistega dne je minilo dobrih štiriindvajset let. Ko se spominjava 
tistega dne, gledanega z otroškimi očmi, veva, da je bil to najin pravi ognjeni 
krst. 
 
Boris in Igor

Požar na hribu Šumka



Kraški gasilci-prostovoljci
v društvo Komen včlanjeni,
ko nas pokliče glas sirene,
smo za pomoč pripravljeni!

Domove naše, naša polja,
gozdove, gmajne ljubimo,
zato jih srčno in pogumno

pred ujmami ubranimo.

Združuje nas zavest iskrena,
da v solidarnosti je moč,
zato v nesreči in potrebi
hitimo vedno na pomoč!

Na pomoč, na pomoč, na pomoč!

Pridemo!

Pesem komenskih gasilcev
(besedilo: Ivan Švara, uglasbila: Ingrid Tavčar)

KRAŠKA GASILSKA ZVEZA
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PGD Komen je gasilska enota III. kategorije, ki opravlja javno gasilsko služ-
bo na površini 103 kvadratne kilometre  požarnega okoliša v občini Komen, 
na enem izmed najbolj ogroženih predelov Slovenije pred požari v naravnem 
okolju. Smo edina gasilska enota v naši občini.

Prostovoljno gasilsko društvo 
Komen danes

Slika članov in članic PGD Komen, leta 2016

V



Operativno enoto društva vodi poveljnik s trinajstčlanskim poveljstvom, 
da pa društvo uspešno deluje še na preostalih področjih, skrbi predsednik z 
enajstčlanskim upravnim odborom.

V društvu je veliko gasilcev in gasilk, da se za vsakega nekaj najde, pa 
skrbijo komisije za mladino, veterane in članice. Z leti dela si gasilci zasluži-
mo tudi priznanja in odlikovanja, da pa se kakšno priznanje ne izmuzne, skrbi 
komisija za odlikovanja in priznanja.

Društvo posreduje na vseh izrednih dogodkih – intervencijah v občini Ko-
men, po potrebi pa tudi izven nje. Ti dogodki so požari v naravi, požari na 
objektih, pomoč reševalcem, vetrolomi, prometne nesreče, nesreče z nevarni-
mi snovmi in različna tehnična posredovanja. Na večini intervencij posreduje-
mo skupaj s poklicno gasilko enoto ZGRS Sežana in tako zagotovimo najvišjo 
strokovno pomoč ljudem, ko jo potrebujejo. Društvo zelo dobro sodeluje s 
sosednjimi društvi znotraj Kraške gasilske zveze in tudi izven nje, s policijo 
in reševalci NMP Sežana. Povprečno društvo letno opravi med 40 in 60 in-
tervencij. V operativni enoti je trenutno 64 operativnih članov, 13 rezervnih 
operativnih gasilcev in 8 gasilcev pripravnikov. Veseli nas, da v naši operativni 
enoti delujejo tako člani kot članice.

V voznem parku imamo šest vozil, kar štiri so  namenjena predvsem gaše-
nju požarov v naravnem okolju in prevozu moštva po zahtevnem terenu, eno 
vozilo je namenjeno gašenju in reševanju, eno pa prevozu moštva (kombi).

Vozni park PGD Komen, leta 2016

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO DANES
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Veseli smo, da smo v letu 2004 prejeli bronasti znak Civilne zaščite RS, leta 
2008 gasilsko odlikovanje II. stopnje in Zlati grb Občine Komen. Vse te spod-
bude in priznanja nam vedno znova dajejo novega zagona za nadaljnje delo 
v službi sočloveka. Veseli smo, da združujemo plemenite ljudi od najmlajših 
do najstarejših.

Za vsako društvo je še kako pomembno, da obnavlja svoje vrste, da prido-
biva nove člane in prenaša znanje in izkušnje na tiste, ki so za ta znanja najbolj 
dovzetni. To so mladi ljudje in tega smo se v letih delovanja še kako zaveda-
li. Bolj organizirano in strokovno smo pristopili k delu z mladimi leta 1978, 
čeprav ne smemo zanemariti dejstva, da smo prav s šolami na območju de-
lovanja društva tudi do leta 1978 zelo plodno sodelovali. Posebno uspešno je 
bilo to sodelovanje z Osnovno šolo Antona Šibelja Stjenka v Komnu, kjer smo 
vselej, prav z vodstvenimi delavci šole našli popolno razumevanje in skupaj 
z njimi izvedli veliko pomembnih akcij. Zagotovo je to razumevanje botrovalo 
tudi vse večjemu vključevanju mladih v vrste našega društva, v katerem so 
predstavljali navdušene, zveste in vse bolj usposobljene mlade gasilce.

Mladinci, pripravljeni na izvedbo vaje v Materiji, leta 1987

V podmladku od nekdaj vidimo svojo rast in moč



Leta 1978 smo pri društvu imenovali prvi odbor za delo z mladimi. Uspo-
sobili smo mentorje za delo s podmladkom in prav mladim dajali kar največ 
možnosti, da so se strokovno bogatili. Neprecenljive vrednosti je bilo sodelo-
vanje na raznih pionirskih in mladinskih tekmovanjih, kjer so dosegali odlične 
rezultate. V več zaporednih letih delovanja našega društva so bili mladi gasilci 
občinski prvaki in se tako udeleževali regijskih in republiških tekmovanj. 0 
uspešnosti dela mladih govorijo tudi številni pokali in priznanja, ki krasijo naš 
gasilski dom.

Zanimivo je, da je bila od leta 1983 do leta 1988 gasilska mladina tako šte-
vilčna, da so gasilski krožki potekali v krajevnih skupnostih Brestovica, Komen, 
Gorjansko, Pliskovica in Štanjel. V tem obdobju so tudi potekala področna 
mladinska gasilska tekmovanja, na enem izmed tekmovanj Občinske gasilske 
zveze Sežana pa je tekmovalo kar 22 mladinskih ekip iz PGD Komen.

PGD Komen po osvojenih zmagah

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO DANES



113

Slavolok našima mentorjema, leta 2008

Pregovor pravi: »Na mladih svet stoji!« tega se zavedamo tudi člani in čla-
nice PGD Komen. Našo gasilsko mladino sestavlja 34 pionirjev ter 26 mla-
dincev, Komisijo za delo z mladino pa 15 mentorjev, ki mladino z vajami 
pripravljamo na dan, ko bo postala del operativne enote. 

Vaje imamo dvakrat mesečno. Na njih spoznavamo skupno in osebno za-
ščitno opremo gasilca, vozila in armature, ki jih imamo v društvu. Pripravljamo 
se na tekmovanja, se jih redno udeležujemo in dosegamo odlične rezultate. 

Razmišljanje naših mentorjev in mentoric ob
70. obletnici društva

Vsako leto za mladino pripravimo kostanjev piknik, zbor mladih, izdelujemo 
okraske in imamo vaje iz prve pomoči. V decembru okrasimo gasilski dom, 
po vajah pa nas obišče Miklavž in nas obdari. Preden mladino prepustimo 
poletnim počitnicam, jim že štiri leta zapored pripravimo dvodnevni »Tabor 
gasilske mladine PGD Komen in PGD Štjak«. Na taboru se preizkusimo v raz-
ličnih gasilskih in zabavnih igrah, mladina dveh društev se med seboj spozna-
va, razvijajo se nova znanstva in prijateljstva. Otroci se tabora vedno z velikim 



veseljem udeležijo in komaj čakajo naslednjega. S pomočjo sponzorjev vsako 
drugo leto kupimo majice za gasilsko mladino in mentorje. Tako smo na tek-
movanjih in srečanjih ter posvetih bolj prepoznavni. Redno se udeležujemo 
srečanj gasilske mladine Kraške gasilske zveze, kjer se gasilska mladina druži 
ter povezuje z gasilsko mladino iz ostalih društev. Naj vam naštejemo še nekaj 
utrinkov zadnjih desetih let, ki so nam najbolj ostali v spominu. 

Prvi je slavolok, ki so ga člani in mladina leta 2008 skupaj pripravili men-
torjema ob njuni poroki. Mentorji smo leta 2011 otroke popeljali na izlet po 
slovenski obali. Pionirji so se leta 2012 prvič po nekajletnem premoru udele-
žili državnega tekmovanja na Ptuju. Dva mladinca sta maja 2013 sodelovala v 
ešalonu mladine ob 16. kongresu GZS. Leta 2014 so mladinci opravili mladin-
sko specialnost bolničar, ki so jo izpeljali mentorji PGD Komen v sodelovanju 
z reševalcem NMP Sežana. Mladina je na zabaven način istega leta na slove-
snosti ob prevzemu vozila predstavila vozilo GVM. Pionirji pa so na občinskem 
prazniku obiskovalcem predstavili vajo z vedrovko, ki je tudi njihova glavna 
vaja za tekmovanje. Pionirji smo na vaji za občane, oktobra 2015, sodelovali 
pri podelitvi nahrbtnikov za prvo pomoč, ki jo je operativnim članom predal 
župan. Leta 2016 smo mentorji na občinskem prazniku pripravili progo Fi-
recombat za mlade. Gasilski mladini pa je Miklavž prinesel maskoto – krtka, 
ki nas spremlja na tekmovanjih in srečanjih. Leta 2017 smo na tekmovanju 
Kraške gasilke zveze s skupnimi močmi pionirjev, pionirk in mladincev tretje 
leto zapored osvojili prehodni pokal ter ga tako dobili v trajno last. 

Komisija za delo z mladino se srečuje na sejah, kjer usklajujemo in načr-
tujemo svoje delo, rešujemo probleme, spoznavamo novosti s strani KGZ, OK 
regije in GZS. Mentorji sodelujemo tudi pri organizaciji različnih dogodkov, 
na posvetih, pri organizaciji tekmovanj ter srečanjih mentorjev in se jih tudi 
udeležujemo.

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO DANES
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Mladinka vadi oživljanje, poleg nje delo ocenjuje reševalec NMP Sežana.

Gasilska slika na zaključnem izletu mladine, leta 2011



Mladina spoznava zvezde z astrologom - zaključno druženje na Trstelju, leta 2013.

Pionirji z županom predajajo nove nahrbtnike prve pomoči, leta 2015.

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO DANES
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Pionirji spoznavajo izolirne dihalne aparate.

Taborjenje gasilske mladine PGD Komen in PGD Štjak, leta 2016



Sveti Miklavž je decembra 2016 mladini prinesel mladinsko maskoto - krtka.

Mladinci enkrat letno vadijo gašenje z ročnim gasilnim aparatom

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO DANES
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Operativne vaje članic iz gašenja požarov v naravi

Članice PGD Komen smo predvsem v zadnjih desetih letih pokazale, da 
smo pomemben del društva. S svojim delom v društvu, na vajah, pri interven-
cijah, požarnih stražah in vseh ostalih aktivnostih vedno znova dokazujemo, da 
smo v vsakem trenutku pripravljene priskočiti na pomoč v društvu ter ostalim 
ljudem, potrebnim pomoči. V tem času smo se začele udeleževati intervencij, 
kjer smo se izkazale z vztrajnostjo in znanjem, ki smo ga pridobivale na vajah.

Članice v našem društvu opravljamo različne in številne naloge. Smo čla-
nice upravnega odbora, udeležujemo se intervencij, vzgajamo in izobražujemo 
mlade, zavzeto tekmujemo, se vztrajno izobražujemo in vestno sodelujemo pri 
vseh operativnih nalogah. Lahko se pohvalimo, da smo aktivne na čisto vseh 
področjih društvenega življenja, na kar smo upravičeno ponosne. In vesele 
smo, da se v našem društvu lahko povsem enakovredno vključujemo v opera-
tivno delo. Sodelovale smo tako na intervencijah manjšega obsega, kot tudi na 
večjih požarih v naravi, kot so Trstelj v letu 2013, požar v Divači 2017, požar 
pri Jablancu 2017. Pripravljene smo se odzvati tudi klicu na pomoč iz drugih 
regij, saj smo sodelovale na intervencijah v naravnih katastrofah, kot so bile 
poplave in žled v letu 2014.

Beseda naših članic ob jubileju našega društva



V zadnjih letih smo v svoje vrste pridobile veliko novih članov. Tako je v 
letu 2018 v društvu vključenih osemnajst članic, od tega ena veteranka, tri-
najst operativnih gasilk ter  štiri rezervne operativne gasilke. O naši aktivnosti 
priča tudi udeležba na intervencijah, saj je vsaj ena članica prisotna ob skoraj 
vsakem pozivu na intervencijo.

Da se članice PGD Komen pridno in vestno izobražujemo, priča tudi po-
datek o naši strokovni usposobljenosti, saj šest članic nosi čin gasilec, dve 
članici gasilec I. stopnje, tri članice gasilec višje stopnje, ena članica nižji 
gasilski častnik ter ena gasilski častnik.

Redno se udeležujemo izobraževanj in vaj tako na ravni društva kot tudi 
Kraške gasilske zveze in Gasilske zveze Slovenije. Veliko članic je pridobilo 
nove specialne usposobljenosti. Poleg osnovnih in nadaljevalnih tečajev, ki 
so pogoj za udeležbo na intervencijah, imajo tri članice opravljen še tečaj za 
bolničarja, dve članici imata opravljen tečaj za mentorja mladine, ena članica 
tečaj za nosilca izolirnega dihalnega aparata in ena usposabljanje za informa-
tiko ter za delo s helikopterjem.  

Članice PGD Komen aktivno prisostvujemo tudi na srečanjih izven našega 
društva. Tako smo se skoraj vsako leto udeležile regijskih srečanj za članice 
ter posvetov za članice na ravni Gasilske zveze Slovenije.

Zelo so za nas pomembna tudi  občinska, regijska in državna tekmovanja, 
saj s tem pridobimo veliko izkušenj in znanja. O našem trudu in aktivnosti med 
drugim zgovorno pričajo tudi rezultati tekmovanj na ravni Kraške gasilske zve-

Članice so aktivne tudi na intervencijah.

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO DANES
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ze, obalno-kraške regije ter tudi na državni ravni. Leta 2016 smo se zaradi us-
peha na regijskem tekmovanju udeležile tudi državnega tekmovanja v Kopru. 

Članice društva veliko pomagamo tudi pri poučevanju otrok in gasilske 
mladine, saj sodelujemo kot njihove mentorice. Na operativnih vajah za čla-
nice ter za ostale člane PGD Komen se učimo o dihalnih aparatih, notranjih 
napadih na intervencijah, gasilskih vozlih, gasilski taktiki, prometnih nesrečah, 
dimniških požarih ipd. Rade se udeležimo tudi vaj iz prve pomoči. Vesele in 
ponosne smo, da z ostalimi operativnimi gasilci tako dobro in enakovredno 
sodelujemo, kar se kasneje gotovo odraža tudi pri delu na intervenciji in osta-
lih aktivnostih.

Da je naše delo izredno pomembno, so opazili tudi izven meja naše občine. 
Tako smo bile  maja 2016 povabljene kot gostje v oddajo Dobro jutro. Med 
direktnim prenosom iz koprskega studia smo širni Sloveniji predstavile svoje 
delovanje v društvu, udejstvovanje na intervencijah in ostalih operativnih na-
logah ter svoje dobre rezultate na občinskih in regijskih tekmovanjih. Menimo, 
da smo s predstavitvijo v oddaji pripomogle k prepoznavnosti komenskega 
društva ter gasilk, saj smo nepogrešljive tako na operativnem kot na organi-
zacijskem področju. Snemanje oddaje nam je bilo vsem prijetna izkušnja, saj 
se nam je zdelo pomembno, da naše delovanje v društvu postane vidno tudi 
izven meja naše občine.

V letu 2017 smo na lastno pobudo organizirale srečanje članic Kraške ga-
silske zveze. V prijetnem sobotnem popoldnevu smo najprej organizirale po-
hod po požarišču požara pri Jablancu, nato pa smo v lastni režiji pripravile še 
vaje na temo dihalnih aparatov in komunikacije v gasilstvu. Seveda ni manjkal 
niti zabavni del, ko smo se poveselile, izmenjale novice ter srečanje zaklju-
čile z željo po nadaljevanju tovrstnih srečanj ter okrepitvi naših medsebojnih 
prijateljskih vezi.

Vsako koledarsko leto zaključimo s prijetnim druženjem, kjer pripravljamo 
plane za prihodnje leto in nizamo želje za naprej. Vsako leto nam jih je uspelo 
uresničiti in verjamemo, da je v gasilskih vrstah čisto vsaka izmed nas našla 
nekaj zase, kar jo napolnjuje. Želimo si, da bi naše sodelovanje v društvu os-
talo na takem nivoju, kot je sedaj, vzdušje pa še naprej tovariško in sproščeno.

Z gasilskim pozdravom:
Na pomoč!



Na delovni akciji zaščite dotrajane strehe v Kobdilju

Pripravljene na izvedbo vaje na regijskem tekmovanju v Pivki, 2013

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO DANES



123

Članice predstavljajo društvo na prireditvi »DAN REŠEVALNIH SLUŽB«.

Pionirji z mentoricama izdelujejo novoletne okraske.



Na požarni straži v Štanjelu

Delo z lestvami
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Tekmovanje KGZ v Sežani, leta 2017

Naši člani in članica na tečaju za delo s helikopterjem, leta 2016



Članice PGD Komen na posvetu za članice OK regije v Pivki, leta 2017

Zmorejo vse, kar zmorejo člani.
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Pogosto se zgodi, da nekdo stopi v gasilske vrste kot otrok, potem prido-
biva znanje in izkušnje in po čisto naravni poti postane veteran. Leta 2002 
smo se veterani PGD Komen v soboto, 8. novembra, dobili in sklenili, da 
se bomo srečevali enkrat na mesec, morda na briškoli ali ob šahu, samo da 
bomo skupaj. V sejni sobi gasilskega doma smo tehtali, kateri dan v mesecu 
bi bil za večino od nas primeren, pa je Davorin Kukanja-Krčelajev rekel: »Naj 
bo to prva sreda v mesecu, ker je picerija na Brdu zaprta vsako sredo in jaz se 
nimam kam dati.«

       In nas je prepričal, tako da se letos že šestnajsto leto dobivamo v ko-
menskem gasilskem domu, seveda vsako prvo sredo v mesecu. To so srečanja 
veteranov, ki smo jih, jasno, osmislili: praznujemo rojstne dneve, pošinfamo 
državo, potožimo si o osebnih težavah in stiskah, dogovorimo se tudi za gasil-
ske akcije, obujamo spomine in si ob družabnih igrah krepimo um.  Za zlato 
poroko naših članov obudimo star običaj in pripravimo K'LUONU. To je pravi 
praznik.  Zanj je dal pobudo Jože Budal in mi smo jo sprejeli, saj je praznovati 
zmeraj lepo.

        Tudi skregamo se, seveda pri briškoli – razvnamejo se strasti, tudi 
takrat, ko steče pogovor o politiki, pa saj to je življenje: »večno iskanje, večni 
cilji in večne sanje«, je misel našega misleca, kar si radi sposodimo.

          Vsako leto se udeležimo gasilskih tekmovanj, tako imamo priložnost, 
da tudi veterani preverjamo svoje znanje in telesne sposobnosti. Vidimo, da 
še nismo tako zarjaveli, da bi morali na odpad. Tudi vsa ostala društva  Kraške 
gasilske zveze organizirajo srečanja veteranov in tudi tam ne smemo manjkati. 
Komenski veterani pa se radi pohvalimo še z enim podvigom:  1986. leta smo 
našega gorskega očaka  povišali za trinajst metrov – na vrhu Triglava smo 
dvignili lestev in rekli: »Srečno, slovenski Triglav!« In čez pet let se je zgodilo, 
da je slovenski Triglav zadihal v svobodni, samostojni državi Sloveniji, tako kot 
mi – veterani PGD Komen. Ponosni smo na svoje društvo, ki se je v sedemde-
setih letih delovanja razvilo v najbolj aktivno in po številu članov najmočnejše 
društvo v naši občini. LE TAKO NAPREJ!

Veterani – ne gašenju, druženju pa še vedno vdani



Skupinska slika z našim veteranom in ženo, po slavoloku v počastitvi zlate poroke, leta 
2012

Skupinska slika veteranov PGD Komen, leta 2016
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Na tekmovanju v Povirju, leta 2012

Nasmejani obrazi veteranov ob prevzemu novega vozila, leta 2005



Med gradnjo kamina na dvorišču društva, leta 2012

Srečanje veteranov Kraške gasilske zveze, leta 2010
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Ne mine tekmovanje, da ne bi osvojili pokala (regijsko tekmovanje v Kopru 2011).

Pripravljeni na izvedbo vaje



Ob jubilejnih rojstnih dnevih veterani prejmejo plaketo društva.

Vaje za tekmovanje

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO DANES



133

Druženje po uspešni delovni akciji

Gasilska tekmovanja se organizirajo in izvajajo za preverjanje psihofizične 
in strokovne usposobljenosti operativnih gasilcev, za spoznavanje in utrjeva-
nje medsebojnih odnosov ter izmenjavo izkušenj. Gasilska tekmovanja spada-
jo v strokovno in praktično izobraževanje gasilcev.

Prostovoljno gasilsko društvo Komen se je gasilskih tekmovanj na ravni 
zveze skozi vso svojo zgodovino vedno udeleževalo, vedno nas je bilo veliko 
in v vseh kategorijah (mladina, člani, članice, veterani). Naše tekmovalne de-
setine veljajo na tekmovanjih v naši zvezi in tudi na regijskih tekmovanjih za 
favorite, ekipe, ki jih ne smejo podcenjevati.

O tem priča dejstvo, da so člani A že šest let zapovrstjo prvaki na zveznih 
tekmovanjih in so zato dvakrat zapored osvojili prehodni pokal Kraške gasilske 
zveze v trajno last. Tovrstne večletne uspehe pa je naše društvo dosegalo tudi 
že v preteklosti. Leta 2017 je prav tako prehodni pokal zveze osvojila tudi naša 
mladina. Odlične uvrstitve dosegajo tudi naše članice in veterani. Skoraj ne 
mine leto, da ne bi osvojili uvrstitve na prva tri mesta. Zato se ekipe iz našega 

Tekmovanja



društva tudi redno uvrščajo na državna tekmovanja. Tako o velikih uspehih na 
tekmovanjih pričajo  polne omare pokalov in priznanj. Veliko pove dejstvo, 
da je društvo leta 2012 izdelalo novo omaro za hrambo pokalov, z letošnjim 
letom pa smo zaradi »prenapolnjenosti« dali izdelati še eno novo.

Se pa je društvo začelo udeleževati tudi drugih oblik tekmovanj in pre-
verjanj, in sicer gasilskih rallyjev, kjer preverjajo znanje voženj s terenskimi 
vozili, regijskih preverjanj ekip prvih pomoči, enkrat smo sodelovali tudi na 
tekmovanju gasilsko-taktičnih veščin v Kobaridu.

Ne gre pa vedno vse po načrtih in bila so leta, ko nam je spodletelo. Tega 
ne štejemo za neuspeh, saj gre vendar za GASILSKA tekmovanja, kjer sicer 
tekmuješ, vendar obenem gradiš tovarištvo in pozitiven odnos do sočloveka.

Reševanje ponesrečenca z balkona (vaja KGZ)
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Gasilska slika PGD Komen na tekmovanju v Lokvi, leta 2016

Članice na tekmovanju KGZ v Lokvi, leta 2016



Vaja z vedrovko – pionriji

Veterani na državnem tekmovanju v Kopru, leta 2016
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Mladinci PGD Komen na vaji z ovirami

Člani A PGD Komen po osvojitvi prehodnega pokala Kraške gasilske zveze, leta 2015



Premagovanje ovire na tekmovanju (člani B)

Mladina PGD Komen z mentorji v Sežani, leta 2016
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Z gasilskih tekmovanj vedno prinesemo polno mizo pokalov.

Ekipa bolničarjev na delovni točki. Preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči.



Članice spajajo sesalni vod

Člani B v postroju za izvedbo vaje

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO DANES



141

Tekmovanje gasilsko-taktičnih veščin v Kobaridu

Zmaga, ki je prinesla tudi dva izolirna dihalna aparata, Lokev 2006.



Leta 2011 izdelana omara za pokale s tekmovanj je danes že povsem polna.

Časi se spreminjajo, spreminjata se naše delovno in naravno okolje, kar 
zahteva nove pristope. Pomembni nalogi gasilcev sta tudi  izobraževanje ter 
osveščanje občanov na področju preventive. Vse to naši gasilci zelo aktivno 
izvajajo.  

Izobražujejo se na več ravneh. Redno smo udeleženi usposabljanj v Izobra-
ževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu in v podcentru v Sežani, kjer 
pridobivamo različne gasilske specialne usposobljenosti (tečaji za nosilca 
izolirnega dihalnega  aparata,  za tehnično reševanje, nevarne snovi … ). Na 
Kraški gasilski zvezi se naši gasilci udeležujejo tečajev za pripravnika, gasilca, 
vodjo skupine itd. ter tako osvajajo najprej osnovna, z leti pa zahtevnejša zna-
nja iz gasilstva. Tako z leti napredujejo tudi v činih.

Izobraževanja redno izvajamo tudi v našem društvu. Na izpopolnjevanjih za 
svoje člane predvsem obnavljamo znanja, pri tem pa še skrbimo za opremo in 
vozila. Vaje za člane našega društva so na primer preiskovanje notranjih pro-
storov pri požaru, gašenje požarov v okolju, poznavanje vozil in opreme v njih 
ter delovanje črpalk, uporaba radijskih zvez, delovanje intervencijsko-povelj-
niškega sistema in mnogo drugega. Občasno društvo organizira tudi analize 
opravljenega dela  oziroma predavanja o večjih intervencijah ali drugih temah, 
ki so posredno ali neposredno povezane z našim delom.

Izobraževanja
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Pri izobraževanju zelo dobro sodelujemo tudi s poklicno gasilsko enoto v 
Sežani, ki nas vedno lepo sprejme. 

Poleg izobraževanja in vaj v društvu izvajamo v oktobru – mesecu požarne 
varnosti – prikazne reševalne vaje za občane, sodelujemo z večjimi podjetji 
v naši občini, tako da izvajamo vaje, s katerimi spoznamo podjetje, njihov 
razpored prostorov, lastnikom pa svetujemo morebitne izboljšave. Zelo dobro 
sodelujemo z osnovno šolo Komen, podružnično šolo v Štanjelu in z vrtcem, 
kjer izvajamo evakuacijske vaje in druge aktivnosti.

Z rednim in strokovnim izobraževanjem bomo nadaljevali tudi v bodoče, saj 
se zavedamo, da je naša moč v našem znanju.

Preiskovanje prostorov z minimalno vidljivostjo



Vaje iz posredovanja v prometnih nesrečah v poklicni gasilski enoti v Sežani

Postroj gasilcev pred vajo požarov v naravi
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Obnovitev znanja iz temeljnih postopkov oživljanja

Priprave bolničarjev PGD Komen z reševalcema NMP Sežana na regijsko preverjanje



Vaja Intervencijsko-poveljniškega sistema na nivoju Kraške gasilske zveze, leta 2016

Vaje iz posredovanj pri prometnih nesrečah v društvu s poklicnim gasilcem iz Sežane
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Tečaj za delo s helikopterjem

Usposabljanje iz vrvne tehnike v gasilski enoti v Sežani



Tečaj za delo z motorno žago

Vaje gašenja požarov v naravi
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Uporaba ročnega orodja pri gašenju požarov v naravi

Simulacija pravilnega prezračevanje objektov pri požarih - izobraževanje na nivoju Kraške 
gasilske zveze



Vaja gašenja z ročnim gasilnim aparatom

Vaje ekip prvih pomoči iz vseh kraških občin v Sežani
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Delo na liniji požara z izpihovalniki zraka

Uporaba lestev za prenos ponesrečenca (vaja na stolpu v gasilski enoti v Sežani)



Vaje vrvne tehnike v Štanjelu

NAZIV SPECIALNOSTI

Tečaj za usposabljanje gasilcev za
gašenje notranjih požarov modul A

28 28

SKUPAJŠT. ČLANICŠT. ČLANOV

Tečaj za usposabljanje gasilcev
za delo z motorno žago

Tečaj za usposabljanje gasilcev za
gašenje notranjih požarov modul B

Tečaj za nosilca izolirnega
dihalnega aparata

Obnovitveni tečaj za nosilca
izolirnega dihalnega aparata

Obnovitveni tečaj
za tehničnega reševalca

Tečaj za reševalca ob nesrečah
z nevarnimi snovmi

Obnovitveni tečaj za reševalca
v nesrečah z nevarnimi snovmi

Tečaj za sodnika gasilskih in
gasilsko-športnih disciplin

Tečaj za vodje intervencij

Tečaj za strojnika

Tečaj za uporabnika radijskih postaj

Tečaj za tehničnega reševalca

Tečaj za vodjo čolna

Tečaj za potapljača 1

Tečaj za inštruktorja

35 35

17 17

1 1

4 4

39 1

1

40

15 15

39 39

9 9

30 30

13 13

1 1

2 3

1 1

1 1

6 6

Prostovoljne delovne ure na izobraževanjih in
usposabljanjih od 2007. do 2017. leta
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NAZIV SPECIALNOSTI

Tečaj za usposabljanje gasilcev za
gašenje notranjih požarov modul A

28 28

SKUPAJŠT. ČLANICŠT. ČLANOV

Tečaj za usposabljanje gasilcev
za delo z motorno žago

Tečaj za usposabljanje gasilcev za
gašenje notranjih požarov modul B

Tečaj za nosilca izolirnega
dihalnega aparata

Obnovitveni tečaj za nosilca
izolirnega dihalnega aparata

Obnovitveni tečaj
za tehničnega reševalca

Tečaj za reševalca ob nesrečah
z nevarnimi snovmi

Obnovitveni tečaj za reševalca
v nesrečah z nevarnimi snovmi

Tečaj za sodnika gasilskih in
gasilsko-športnih disciplin

Tečaj za vodje intervencij

Tečaj za strojnika

Tečaj za uporabnika radijskih postaj

Tečaj za tehničnega reševalca

Tečaj za vodjo čolna

Tečaj za potapljača 1

Tečaj za inštruktorja

35 35

17 17

1 1

4 4

39 1

1

40

15 15

39 39

9 9

30 30

13 13

1 1

2 3

1 1

1 1

6 6
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Število aktivnih članov z opravljenim dopolnilnim usposabljanjem



NAZIV SPECIALNOSTI SKUPAJŠT. ČLANICŠT. ČLANOV

Tečaj za predavatelja 3 3

Tečaj za bolničarja 13 15

Usposabljanje za informatiko 1 2

Tečaj za mentorja mladine 12 14

Tečaj za preventivca 1 1

Tečaj za vodjo članic 1

Usposabljanje za delo
s helikopterjem

8 1

2

NAZIV SPECIALNOSTI ŠT. ČLANOV

Tečaj za gasilca pripravnika 8

Tečaj za operativnega gasilca 54

Tečaj za gasilskega častnika 13

Tečaj za višjega gasilskega častnika 3

Tečaj za višjega gasilca 13

Tečaj za nižjega gasilskega častnika 21

1

2

1

9

Obnovitveno usposabljanje za
delo s helikopterjem

2 2

Usposabljanje za vodenje
intervencij v naravnem okolju

10 10

Tečaj za usposabljanje gasilcev
za gašenje požarov v naravi

11 11

Tečaj za usposabljanje gasilcev za
gašenje notranjih požarov modul C

4 4
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NAZIV SPECIALNOSTI SKUPAJŠT. ČLANICŠT. ČLANOV

Tečaj za predavatelja 3 3

Tečaj za bolničarja 13 15

Usposabljanje za informatiko 1 2

Tečaj za mentorja mladine 12 14

Tečaj za preventivca 1 1

Tečaj za vodjo članic 1

Usposabljanje za delo
s helikopterjem

8 1

2

NAZIV SPECIALNOSTI ŠT. ČLANOV

Tečaj za gasilca pripravnika 8

Tečaj za operativnega gasilca 54

Tečaj za gasilskega častnika 13

Tečaj za višjega gasilskega častnika 3

Tečaj za višjega gasilca 13

Tečaj za nižjega gasilskega častnika 21

1

2

1

9

Obnovitveno usposabljanje za
delo s helikopterjem

2 2

Usposabljanje za vodenje
intervencij v naravnem okolju

10 10

Tečaj za usposabljanje gasilcev
za gašenje požarov v naravi

11 11

Tečaj za usposabljanje gasilcev za
gašenje notranjih požarov modul C

4 4
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Prostovoljno gasilsko društvo Komen deluje  na območju, ki spada med 
najbolj ogrožene predele v Sloveniji pred požari v naravnem okolju. Kar 50 
% je takega okolja, ki ga požarno pokriva PGD Komen.  Prav ti požari pa nam 
poleg vseh ostalih intervencij povzročajo izjemne stroške in poškodbe ter hitro 
iztrošenost vozil in opreme. 

V zadnjih dvajsetih letih so se na našem območju zgodili kar štirje največji 
požari v naravnem okolju v RS.

Zagorelo je  v popoldanskem času  v bližini ceste Komen-Branik v bližini 
Komna. Gasilci so se  borili več ur, da so požar pogasili. Do tedaj je pogorelo 
približno petindvajset hektarjev borovega gozda in grmičevja. Okoli polnoči 
je zaradi močne burje spet zagorelo in požar se je začel hitro širiti.  Zagotovo 
se ga bomo spominjali po tem, da je v zgodnjih jutranjih urah ogrožal zase-
lek Jablanec, vas Rubije ter prebivalce in njihovo premoženje. Velika zasluga  
gasilcev je, da so obvarovali  prebivalce,  živali in imetje. S pomočjo dveh 
helikopterjev slovenske vojske je na zahtevnem kraškem terenu uspelo poga-
siti takrat največji požar v Sloveniji (pogorelo približno 200 hektarjev), ki je 
ogrožal ljudi in njihovo premoženje.

Večji požari v naravi

Požar pri Komnu 29. in 30. avgusta 2001

Požarišče požara pri Komnu



Na pomoč so priskočili tudi helikopterji Slovenske vojske.

Leta 2003 se  bomo spominjali kot zelo sušnega. Pogoste intervencije so 
nam porajale skrb, kje in kdaj bo razsušen Kras zajel tudi obširnejši požar. 
Ogenj, ki je 30. julija na Krasu dobil skoraj neobvladljive razsežnosti, se je na 
območje Brestovice, Klaričev, Sel na Krasu in Hudega Loga razširil iz Italije. S 
pomočjo vetra je izredno hitro napredoval (razširjal se je od 40 do 50 hektarjev 
na uro). Gašenje  so oteževale številne eksplozije neeksplodiranih ubojnih 
sredstev iz prve svetovne vojne, zato so gasilci najprej poskrbeli za zaščito 
ljudi in njihovega premoženja. Zaradi velikega truda  domačih  gasilcev in dru-
gih iz vse države  vasi Brestovice pri Komnu, Klaričev, Sel na Krasu, Hudega  
Loga in Vojščice ni zajel požar. Ognjene zublje so gasilci zaustavljali tik pred 
stanovanjskimi pragovi. Pred ognjeno stihijo so  s pomočjo dveh helikopterjev 
slovenske vojske ter dveh letal canadair iz Italije ubranili objekte vodovodnega 
omrežja Kraškega vodovoda ter črpališča v Klaričih in Selah na Krasu. Požar je 
gasilo skupaj 1458 gasilcev s 386 vozili;  porabili pa so 13480 prostovoljnih 
delovnih ur.

Samo operativni gasilci PGD Komen so v letu 2003 opravili na intervenci-
jah 4334 prostovoljnih delovnih ur. Nekateri operativni člani pa so na interven-
cijah v letu 2003 opravili preko 170 prostovoljnih delovnih ur.

Ogenj je zahteval  izredno veliko stroškov tudi na infrastrukturi.  To je naj-
večja tovrstna katastrofa v naravnem okolju v Sloveniji (pogorelo je 1048 hek-
tarjev površine).

Požar pri Brestovici od 30. do 31. julija 2003
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Požar se je zaradi močnega vetra zelo hitro širil.

Požar »Brestovica pri Komnu«, leta 2003
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V letu 2006 je na Krasu skoraj istočasno izbruhnilo večje število požarov. 
Drugi največji  v naravnem okolju v Republiki Sloveniji  je nastal  21. julija 
2006 okrog 17. ure v bližini ceste Komen-Branik – na pobočju Velikega hriba 
in se je razširil v katastrofalni požar.  Zajel je območje Velikega hriba, Šumke, 
Svetega Martina, Svete Katarine, Velikega ter Malega Ovčjaka, Kačnika ter Tr-
stelja. Ogrožal je zaselek Jablanec in vasi Rubije, Škrbina, Šibelji ter Pedrovo. 
Poleg domačih gasilcev so gasili tudi drugi iz vse države. Na pomoč  sta nam 
prišli dve letali tipa canadair, helikopter iz Italije in pet helikopterjev Sloven-
ske vojske. Za ta dogodek je značilno izredno veliko požarnih preskokov (tudi 
do 300 metrov). Sodelovalo je 2100 gasilcev s 481 vozili, pogorelo je 950 
hektarjev pretežno gozdne površine. V šestih dneh se je  pri Škrbini zvrstilo 
288 operativnih gasilcev PGD Komen, ki so skupaj opravili 4368 prostovoljnih 
intervencijskih delovnih ur.

Požar pri Škrbini od 21. julija do 26. julija 2006

Pogled na obseg požara Šumka, 2006
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Helikopter Slovenske vojske po zajemu vode

Zaradi vetra se je požar zelo hitro širil.



Trstelj s 643 metri nadmorske višine je najvišji hrib na slovenskem Krasu. 
Na vrhu stoji planinski dom – Stjenkova koča (610 metrov nadmorske višine). 
Na njem je več radijskih oziroma televizijskih oddajnikov in pretvornikov. Za-
gorelo je  v nedeljo, 11. 8. 2013, ob dveh in oseminštirideset minut. Požar je 
nastal v občini Miren-Kostanjevica, med severnoprimorsko in obalno-kraško 
regijo. Celotno območje občine Miren-Kostanjevice je glede na oceno ogro-
ženosti z neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi (NUS) ocenjeno kot območje 
z zelo veliko ogroženostjo. Požar so gasili gasilci iz Kraške gasilske zveze in 
severnoprimorske regije. Za zamenjavo gasilcev preko noči na terenu se je ak-
tivirala notranjska gasilska regija. Za zamenjavo gasilcev naslednjega dne pa 
sta bili aktivirani ljubljanska regija 1 in 2. Požar sta gasila tudi dva helikopterja 
Slovenske vojske. Ogenj je bil uradno pogašen v ponedeljek, 12. 8. 2013 ob 
18.30. Na požarišču je ostalo matično PGD Kostanjevica, ki je v sodelovanju z 
PGD Komen in PGD Dornberk izvajalo požarno stražo. Pogorelo je 27,8  hek-
tarjev površine.

Pomoč pri gašenju požara na Trstelju 11. in 12. avgust 2013

Požari v naravi zaradi visokih poletnih temperatur predstavljajo velik napor za gasilce.
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Pogled na požar iz heliodroma

Požar Trstelj, 2013



Kraj, kjer je požar nastal, je poraščen predvsem z nižjo vegetacijo, z grmi-
čevjem ruja, črnega gabra, jesena in visoko travo. Na posameznih mestih pa 
so sestoji borovcev in listavcev. Teren je izven poti in težko prehoden. Gozd in 
grmičevje segata skoraj do vasi. Območje sekata dva visokonapetostna dalj-
novoda 400kV in 20kV. V preteklosti sta bila na tem območju že dva velika 
požara. Prvi leta 2001 (200 hektarjev) in drugi leta 2006 (950 hektarjev), ki 
sta oba ogrožala vasi in prebivalce.

Zagorelo je  6. avgusta 2017 približno med 11.45 in 11.55 v bližini ceste 
Komen-Branik. Prvi so na kraj prispeli gasilci PGD Komen, ki so takoj pre-
usmerili vse sile v zaščito zaselka Jablanec in vas Rubije. Sporočili so, da 
gre za zelo velik požar, ki bo ogrožal ljudi in njihovo premoženje, ter takoj 
zahtevali aktivacijo dodatnih sil.  Zaradi vetra je na desnem sektorju (proti 
Svetemu Martinu in pobočju Šumke –  tu je bil požar leta  2006) prišlo do 
zelo nevarnega preskoka požara čez makadamsko cesto za Rubije ter cesto Ko-
men-Branik, ki so ga zračne sile in gasilci uspešno pogasili. Prav tako je prišlo 
do manjšega preskoka čez glavno cesto Komen-Branik. To je bila zelo veliko 
nevarnost za  vasi in prebivalce, toda zaradi hitre intervencije in pravočasnega 
aktiviranja gasilcev ter letalskih sil Slovenske vojske smo ga pravočasno in 
uspešno pogasili. Delo gasilcev je bilo požrtvovalno, disciplinirano ter zelo 
naporno zaradi visokih zunanjih temperatur, gostega dima in sevanja požara. 

Požar pri Komnu 6. in 7. avgusta 2017

Pogled na požar Jablanec nekaj minut po nastanku
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Heliodrom na nogometnem igrišču Komen (Požar pri Komnu, 2017)

Razmere v zaselku Jablanec, ko je požar dosegel zaselek

Operativna enota PGD Komen je odlično posredovala v najbolj kočljivih 
minutah in s tem nedvomno pripomogla k drugačnemu odvijanju dogodkov 
pri gašenju. Na intervenciji je bilo v petih minutah na terenu kar 28 operativ-
nih gasilcev PGD Komen, skupaj na intervenciji pa je sodelovalo 47 članov 
operativne enote PGD Komen. Požar sta nam pomagala gasiti dva helikopterja 
Slovenske vojske. Sodelovalo je 479 gasilcev iz 76 gasilskih enot s 115 vozili 
iz obalno-kraške in severnoprimorske regije. Gasilci so opravili preko 4410 
prostovoljnih delovnih ur in skupaj z zračnimi silami porabili približno 410000 
litrov vode. Pogorelo je 116,1 hektarjev površine.



Požar nad Grižnikom leta 2011 (slikan iz Branika)

Požar lope za orodje (Brje 2017)

Posredovanja našega društva skozi fotografski 
objektiv
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Odstranjevanje posledic vetroloma (pomoč v Mahničih po močni burji, 2014)

Prometna nesreča (cesta Gorjansko – MP Gorjansko, leta 2016)
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Odstranjevanje posledic požara (Komen, 2009)

Gašenje požara na objektu (Preserje, 2017)
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Sanacija strehe po dimniškem požaru (Gorjansko, 2009)

Razdejanje v Železnikih leta, 2007.



Požar avtomobila (cesta Komen-Branik, 2010)

Črpanje vode iz poplavljene hiše
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Požar ogroža Rubije (Požar Šumka, 2006)

Črpanje iz objekta vode z motorno črpalko (Bilje, 2010)



Zaščita strešne kritine pred močno burjo (Sveto, 2010)

Pomoč pri odstranjevanju drevja po vetrolomu
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Sanacija razdejanja po vetrolomu (Komen, 2011)

Požar v naravi ob cesti



Reševanje živine ob požaru hleva (Komen, 2010)

Odstranjevanje blata iz hiše v Železnikih, leta 2007
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Zavarovanje pristanka helikopterja ob cesti za medicinski prevoz (Štanjel, 2015)

Delovna nesreča s traktorjem (Štanjel, 2015)
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Helikopter Sikorsky S-64 Skycrane med gašenjem požara (Šumka, 2006)

Prometna nesreča z več poškodovanimi osebami (cesta Tomačevica-Kobjeglava,  
2017)
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Dimniški požar

Gasilec gasi požar v naravi (pri Komnu, 2014)
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Odstranjevanje sršenjega gnezda

Gasilci odstranjujejo drevje po žledolomu, ki grozi, da bo padlo na cesto v Pivki, leta 
2014.
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Uničena notranjost po požaru (Štanjel, 2016)

Gradnja protipoplavnih nasipov ob poplavah v Planini, leta 2014
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Letalo canadair med gašenjem (požar Šumka, 2006)
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Požar Šumka, 2006
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Število intervencij PGD Komen od leta 1998 do leta 2017

Intervencije glede na vrsto dogodka; 1998 - 2017

Prostovoljne delovne ure na intervencijah po letih



Biti prostovoljni gasilec pomeni, da si zavezan, da boš v svojem prostem 
času pomagal drugim. Za to pa posvetiš veliko časa še izobraževanju, usposa-
bljanju, sestankom v društvu, vzdrževanju opreme in veliko drugega.

Izkušeni gasilci vedo povedati, da je jedro prostovoljnega gasilskega 
društva »klapa«, torej prijateljstvo. Prijateljstvo in društvene vezi v našem 
društvu gradimo – s čim drugim kot z druženjem in skupinskim delom.

Utrinki, ki nas združujejo in povezujejo z okoljem

Posodobitev oznak na vozilih za večjo varnost
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Gasilci na nogometnem turnirju v Gorjanskem

Navijaški pogled na tekmovanju KGZ v Lokvi
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Za poroko vsakega člana ali članice pripravimo slavolok.

Ekipa PGD Komen na gasilskem nogometnem turnirju v Ajdovščini
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Pregled opreme po požaru Trstelj, 2013

Letni občni zbor
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Predstavitev društva na občinskem prazniku Občine Komen

Gasilska fotografija po slavoloku v počastitvi poroke naših članov
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Prikaz za občane – nepravilno gašenje požara olja

Beljenje garažnih prostorov
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Po vsakem delu sledi druženje.

Analiza požara Jablanec in Divača, 2017 v Sežani
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Veliko skrb namenjamo tudi preventivnim dejavnostim - predstavitev gasilnih aparatov.
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Predstavitev prikolice za množične nesreče v Sežani

Motor vozila Land Rover Defender 110 so v celoti prenovili naši gasilci.
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Predstavitev dela gasilcev na božičnem sejmu v Komnu

Druženje ob harmoniki

189



Mladina PGD Komen na druženju mladine Kraške gasilske zveze, leta 2014

Zaključno druženje mladine, junija 2017
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OBDOBJE TAJNIKPOVELJNIKPREDSEDNIK

1953

1948 - 1952

Karlo Lozej Franc Ban Vilko Mržek

Godnič Just

1955

1954

Albin Kermolj Drago Umek Bruno Kovačič

Karlo Lozej Drago Umek Adalbert Strnad

1957

1956

Bruno Kovačič Drago Umek Ivo Slamič

Bruno Kovačič Drago Umek Adalbert Strnad

1959

1958

Alojz Abram Silvan Abram Pavel Buda

Bruno Kovačič Drago Umek Slavko Rogelja

1961 - 1962

1960

Alojz Abram Drago Umek

Alojz Abram Drago Umek Pavel Buda

1964

1963

Pavel Buda Stojan Luin Karlo Lozej

Pavel Buda Drago Umek Jože Budal

1966 - 1967

1965

Miha Dovč Pavel Godnič Karlo Lozej

Jože Pipan Pavel Godnič Karlo Lozej

1973 - 1974

1968 - 1972

Bruno Kovačič Dušan Jazbec Boris Cotič

Bruno Kovačič Emil Švara Marjan Godnič

1975 Bruno Kovačič Jože Adamič Miloš Kočevar

Skozi 70 let so nas vodili



OBDOBJE TAJNIKPOVELJNIKPREDSEDNIK

1953

1948 - 1952

Karlo Lozej Franc Ban Vilko Mržek

Godnič Just

1955

1954

Albin Kermolj Drago Umek Bruno Kovačič

Karlo Lozej Drago Umek Adalbert Strnad

1957

1956

Bruno Kovačič Drago Umek Ivo Slamič

Bruno Kovačič Drago Umek Adalbert Strnad

1959

1958

Alojz Abram Silvan Abram Pavel Buda

Bruno Kovačič Drago Umek Slavko Rogelja

1961 - 1962

1960

Alojz Abram Drago Umek

Alojz Abram Drago Umek Pavel Buda

1964

1963

Pavel Buda Stojan Luin Karlo Lozej

Pavel Buda Drago Umek Jože Budal

1966 - 1967

1965

Miha Dovč Pavel Godnič Karlo Lozej

Jože Pipan Pavel Godnič Karlo Lozej

1973 - 1974

1968 - 1972

Bruno Kovačič Dušan Jazbec Boris Cotič

Bruno Kovačič Emil Švara Marjan Godnič

1975 Bruno Kovačič Jože Adamič Miloš Kočevar

1983 - 1984 Alojz Zega Emil Švara Miloš Kočevar

1986 - 1988

1985 - 1986

Ivan Švara Albert Fakin Miloš Kočevar

Alojz Zega Albert Fakin Miloš Kočevar

1977 - 1978 Bruno Kovačič Emil Švara Miloš Kočevar

1979 - 1982 Marjan Godnič Emil Švara Miloš Kočevar

1991 - 1994

1989 - 1990

Borut Mulič Boris Budal Miloš Kočevar

Marjan Godnič Boris Budal Miloš Kočevar

1995 - 1999

1995

Igor Zega Boris Budal Patricija Furlan
Zelen

Igor Zega Iztok Švara Patricija Furlan
Zelen

2003 - 2004

2000 - 2002

Blaž Turk Boris Budal Andrej Rogelja

Blaž Turk Boris Budal Patricija Furlan
Zelen

2007

2005 - 2006

Blaž Turk Marko Adamič Ana Kovačič

Blaž Turk Marko Adamič Saša Stanko

2010 - 2011

2008 - 2009

Marko Adamič Robert Kobal Boštjan Mezinec

Blaž Turk Marko Adamič Bojana Markuža

2015 - 2017

2012 - 2014

Marko Adamič Matjaž Hribar Nina Mezinec

Marko Adamič Matjaž Hribar Boštjan Mezinec



Priimek Ime KrajPo domače

KomenMarjančniABRAM EGON

TomačevicaŠvarceviADAMIČ JOŽEF

Priimek Ime KrajPo domače

PliskovicaFAKIN LUKA

PliskovicaFAKIN NIK

TomačevicaŠvarceviADAMIČ MARKO

TomačevicaŠvarceviADAMIČ MATJAŽ

KomenBALER KAJA

KomenBANDELJ ANDREJ

GabrovicaBANDELJ KRISTINA

ŠkrbinaBANDELJ MITJA

ŠkrbinaSimčeviBENEDEJČIČ STANISLAV

GorjanskoBIRSA TADEJ

DivčiBIZJAK JANI

KomenMalčeviBIZJAK RADOVAN

LigBOBIČ
ZABREŠČAK

BOŠTJAN

SvetoFURLAN
ZELEN

PATRICIJA

BRAJER ROBI

BikseviBREMEC PETER

BUDA ELVIS

BUDA MARK

ŠtrkniBUDAL BORIS

ŠtrkniBUDAL JOŽEF

BUNC BOŠTJAN

COLJA NIK

COLJA TIA

DolajnkniCOTIČ BORIS

CURK MIHA

DOKIĆ DIMITRI

DOKIĆ KLEMEN

FABIANI JAN

FABIANI TINE

FAKIN ALAN

AnjeloviFAKIN ALBERT

Anjelovi

Tupelče

Komen

Komen

Komen

Komen

Komen

Škrbina

Gabrovica

Gabrovica

Komen

Kopriva

Komen

Komen

Komen

Komen

Komen

KomenFAKIN EGON

KomenGAŠPARIN AJDA

KomenGAŠPARIN ALJAŽ

KomenGEC MIHA

KomenFlorjanoviGODNIČ MARJAN

KomenFlorjanoviGODNIČ SAMO

KomenOštirjeviGODNIČ VALENTIN

KomenGODNIK ANA

GorjanskoGRGIČ JERNEJ

KomenKosminoviGRGIČ JURIJ

KomenGRGIČ MARIJANA

KomenGRGIČ ŽANA

JablanecGRMEK ANDRAŽ

KomenGRMEK NINA

ŠtanjelHOČEVAR STAŠ

Tublje pri KomnuHRIBAR MATJAŽ

TomačevicaJANČAR DEJAN

SvetoJasceviJAZBEC DUŠAN

KomenJAZBEC MAJA

KomenJAZBEC MAKS

KomenJeričeviJERIČ SERGIJ

KomenKAFOL ELI ALENKA

GabrovicaKAVČIČ BOŠTJAN

TomačevicaMicniKOBAL LILIJANA

TomačevicaMicniKOBAL MARJAN

TomačevicaMicniKOBAL ROBERT

KomenKOČEVAR MILOŠ

Krajna VasKOMAC TJAŠA

ŠkrbinaKOMEL ALJA

ČLANSTVO PGD KOMEN - AKTIVNI ČLANI



ŠkrbinaKOMEL TILEN

Volčji GradKOSMINA PATRICK

KomenHejčkoviKOVAČIČ ANA

KomenHejčkoviKOVAČIČ IVO

KomenMuličeviMULIČ IVAN

KomenMuličeviMULIČ JAKOB

TomačevicaNOVAK JAN

GorjanskoNUSDORFER TEJA

KomenHejčkoviKOVAČIČ MARJAN

Ivanji GradKRESE TINE

BrestovicaKROŠELJ JAŠA

TomačevicaKUHAR NIKA

KomenPikotoviOSTROUŠKA DENIS

Brje pri KomnuPELOZ IAN

Brje pri KomnuPELOZ ŽAN

RubijePERIC JAN

KomenKrčelajeviKUKANJA DAVORIN

KomenParniKUKANJA MARINO

KomenKrčelajeviKUKANJA MAŠA

KomenKrčelajeviKUKANJA URBAN

KomenŠvarniPIPAN ADRIJANA

KomenObrihtarjeviPIPAN BOŽO

KomenŠvarniPIPAN BRANKO

KomenŠvarniPIPAN DANIJELA

KomenParniKUKANJA ŽAN

KomenParniKUKANJA NEJC

BranikLIČEN SANDI

DivčiLISJAK TAŠA

KomenObrihtarjeviPIPAN URBAN

KobdiljRENER MIRAN

SvetoBuletoviROGELJA ALJAŽ

SvetoBuletoviROGELJA ANDREJ

DivčiLISJAK TIA

KomenOrganistoviLOZEJ JOŽEF

DivčiGuljeviLOZEJ MILOŠ

KomenOrganistoviLOZEJ SLAVKO

SvetoBuletoviROGELJA BLAŽ

SvetoBuletoviROGELJA TILEN

SvetoBuletoviROGELJA TOMAŽ

ŠtanjelRUDEŽ JANI

Krajna VasLUVIN SIMON

KomenŠtjtkoviMARKUŽA BOJANA

VojščicaMASTEN NEJC

VojščicaMASTEN TAJA

SvetoValentinoviSAKSIDA ALOJZ

KomenSAKSIDA NOEL

KomenVrunoviSLAVEC ANJA

KomenVrunoviSLAVEC BOŠTJAN

ŠtanjelMETLIKOVEC JANEZ

Klanec pri KomnuMEZINEC BOŠTJAN

Klanec pri KomnuMEZINEC NINA

ŠkrbinaMIHELJ DARJAN

KomenVrunoviSLAVEC DUŠAN

KomenVrunoviSLAVEC GORAN

KomenVrunoviSLAVEC MARTIN

KomenVrunoviSLAVEC PETER

KomenMIKŠE ERIK

KomenMOZETIČ JAN

KomenMuličeviMULIČ BORUT

KomenMuličeviMULIČ DOMEN

KomenVrunoviSLAVEC RENE

KomenVrunoviSLAVEC TEJA

KomenSMERDELJ LAN

KomenSMERDELJ MITO

Priimek Ime KrajPo domače Priimek Ime KrajPo domače



KomenSTANKO SAŠA KomenMarkutoviTURK MONIKA

KomenPikotoviSTANTIČ KRISTINA KomenMarkutoviTURK TIA

KomenPikotoviSTANTIČ MARJAN KomenMarkutoviTURK TOMAŽ

KomenSTEVANOVSKI TOMO SvetoVARNAVAS AFRODITI
ANNATomačevicaSkuničerjeviŠČUKA ANEJ

SvetoVARNAVAS NIKOLAS
GEORGIOS

TomačevicaSkuničerjeviŠČUKA BOŠTJAN

KomenStebeljeviVOLČIČ NIKO

TomačevicaSkuničerjeviŠČUKA ALJAŽ

KomenVrabčeviVRABEC ANŽE

TomačevicaŠČUKA LAN

KomenVrabčeviVRABEC BLAŽ

KomenŠIBELJA DEJAN

PliskovicaVRABEC JUSTIN

TomačevicaŠIBELJA EMILI

PliskovicaVRABEC MARCEL

TomačevicaŠIBELJA ZALA

PliskovicaVRABEC VERONIKA

VrtojbaŠTOLFA ANDREJA

KomenTurkniZEGA IGOR

VrtojbaŠTOLFA MARJAN

KomenZUPANČIČ NEJC

Volčji GradŠTOLFA MARTIN

Brje pri KomnuTabljeviŽERJAL GREGOR

MirenŠVAGELJ GAJ

KomenLungutoviŽIGON ALEKS

KobdiljŠVAGELJ TEO

KomenLungutoviŽIGON ANA

KomenMetknoviŠVARA DAMJAN

KomenLungutoviŽIGON ANDREJ

KomenMetknoviŠVARA EMIL

KomenLungutoviŽIGON IVANA

KomenMetknoviŠVARA IZTOK

KomenLungutoviŽIGON KLEMEN

KomenMetknoviŠVARA ROŽANA

Ivanji GradTAVČAR LEJLA

KomenTAVČAR LUCIJA

TomačevicaTENZE JURI

Klanec pri KomnuJoštoviTERČON JOŠKO

KomenTOMAŽINČIČ ZVONKO

Ivanji GradTRAMPUŽ ANA

Ivanji GradTRAMPUŽ TADEJ

Ivanji GradTRAMPUŽ VITA

ColjavaTROBEC GAŠPER

ColjavaTROBEC URŠA

KomenMarkutoviTURK BLAŽ

KomenMarkutoviTURK JOŽE

Priimek Ime KrajPo domače Priimek Ime KrajPo domače



KomenRijačeviRIJAVEC IVO

KomenRijačeviRIJAVEC JOŽKO

KomenRščkoviRUDEŽ ANAMARIJA

KoperRUDOLF VINKO

KomenMarjančniABRAM ALOJZ

KomenVovkoviVOLČIČ DARKO

PiranROGELJA SLAVKO

KomenStebeljeviVOLČIČ JOŽEF

KomenMarjančniABRAM SILVAN

KomenZegoviZEGA ALOJZ

TomačevicaBanoviBAN FRANC

ERJAVEC ANTON

KomenOrmohorjeviBANDELJ STANISLAV

KomenBudaloviGODNIČ FRANC

KomenMalčeviBIZJAK DUŠAN

KomenFlorjanoviGODNIČ JOŽEF

KomenBožeglavniBOŽEGLAV MILKA

KomenŠčurkniGODNIČ JUSTIN

KomenBožeglavniBOŽEGLAV MIROSLAV

GorjanskoPipanoviGRGIČ STOJAN

KomenObrihtarjeviBUDA PAVEL

KomenJAZBEC BOJAN

KomenŠtrkniBUDAL FRANC

KomenJAZBEC IGOR

KomenČOLARIČ OSMAN

KomenJAZBEC JOŽE

KomenRščkoviGODNIČ DAMJAN

KomenCikniJAZBEC JOŽEF

KomenŠčurkniGODNIČ PAVEL

KomenKlobučarjeviJURCA JOŽE

DivčiŠčitarjeviLOZEJ ALBERT

KomenZajčeviJURCA JOŽEF

KomenMačkijeviLOZEJ BOGDAN

KomenLipncoviKAVČIČ FRANC

SvetoMačkijeviLOZEJ DAVORIN

KomenLipncoviKAVČIČ JOŽE

KomenŠčitarjeviLOZEJ KAREL

GabrovicaMakučeviKAVČIČ SREČKO

KomenFritlčeviMAKOVEC MILAN

SvetoDorčeviKERMOLJ ALBIN

KomenMuličeviMULIČ RADIVOJ

KomenKOFOL MILOŠ

KomenŠvarniPIPAN ALEKSANDER

KomenHejčkoviKOVAČIČ BRUNO

KomenObrihtarjeviPIPAN JOŽE

KomenŠtrkniKOVAČIČ DANILO

KomenPjerinoviSLAMIČ IVAN

KomenŽužkoviKOVAČIČ EMIL

KomenStrnadoviSTRNAD ADALBERT

KomenHejčkoviKOVAČIČ MIROSLAV

Volčji GradŠTOLFA DEJAN

KomenZimčeviKRAJNINGER DRAGO

KomenMetknoviŠVARA FRANC

KomenBlaževiKRAŠNJA MIROSLAV

SvetoS HrastjaŠVARA IVAN

KomenLuinoviLUIN ALOJZ

KomenKostančeviTRAMPUŽ KARLO

SvetoTilhoviLUIN DUŠAN

KomenPikotoviUMEK DRAGO

SvetoTilhoviLUIN IVAN

DivčiPilčeviUMEK ROMAN

KomenGebroviMRŽEK VILIJAM

KomenVolčičeviVOLČIČ DANILO

KomenHoveljeviPEROVŠEK ALOJZ

Priimek Ime KrajPo domače Priimek Ime KrajPo domače

ČLANSTVO PGD KOMEN - POKOJNI ČLANI



KomenMihčeviABRAM MIHA

KomenABRAM ŽIGA

KomenBAJC LUKA

KomenBALER SANJA

SvetoValentinoviSAKSIDA VIDO

KomenBAN BOŠTJAN

KomenVrunoviSLAVEC CIRIL

KomenBANDELJ JERNEJ

KomenVrunoviSLAVEC MARJAN

ŠkrbinaSimčeviBENEDEJČIČ BOŽO

STANKO ANTON

KomenBIRSA JOGAN ŽAN

SvetoŠtrtkeviSTANTIČ ANGEL

KomenMalčeviBIZJAK VASILI

KomenŠtrekljeviŠTREKELJ DARKO

KomenBOBIČ MATEJ

Krajna VasJernetoviTAVČAR JOŽE

KomenBOŽIČ DOMEN

KomenKosminoviUMEK MILOŠ

KomenBOŽIČ KRISTINA

KomenStebeljeviVOLČIČ MARICA

KomenBOŽIČ LUKA

KomenReharjeviVOLK ALEKSANDER

KomenBUDA JAN

KomenLungutoviŽIGON JOŽEF starejši

KomenŠtrkniBUDAL DAMJANA

ŠkrbinaBUNC MATJAŽ

ŠkrbinaBUNC MATEJ

ŠkrbinaOčaričrviCENE TINA

ColjavaČičkeniCOLJA ANDREJ

ColjavaCOLJA JEAN

ColjavaIvankovCOLJA MARJAN

ColjavaIvankovCOLJA MATEJ

ŠkrbinaCOTIČ JAKOB

GorjanskoČIGON JANI

KomenČOLARIČ SAMIR

RubijeKrneloviČOTAR MARKO

RubijeKrneloviČOTAR MATJAŽ

TomajEBERT JAN

TomajEBERT JOŽE

ŠkrbinaFAKIN JERNEJ

ŠkrbinaFALLOV DIOP ALJAŽ

KomenTurkniFERRARI NIVES

Priimek Ime KrajPo domače Priimek Ime KrajPo domače

NEKDANJI ČLANI PGD KOMEN



TomačevicaPjnčkoviFURLAN ZMAGO KomenKermoljeviKERMOLJ TOMAŽ

SteskeFURLAN KATARINA KomenKOVAČEVIĆ AJDIN

SteskeFURLAN ROK KomenMarkoviKOVAČIČ ALJOŠA

Volčji GradFURLANI ENEJ SvetoMarkoviKOVAČIČ JOŽE

KomenGEC KRISTINA KomenKOVAČIČ NIKA

KomenRščkoviGODNIČ DAMJANA KomenKOVAČIČ VESNA

KomenJakupoviGODNIČ IVO Ivanji GradKRESE ŽIGA

KomenŠčurkniGODNIČ JOŽE BrestovicaKROŠELJ STAŠA

KomenFlorjanoviGODNIČ LILJANA BrestovicaKROŠELJ TILEN

KomenJakupoviGODNIČ LOREDANA KomenParniKUKANJA DEJAN

KomenŠčurkniGODNIČ MARKO KomenParniKUKANJA MATEJA

KomenRščkoviGODNIČ MARTINA KomenKrčelajeviKUKANJA TADEJA

KomenŠčurkniGODNIČ MIRKO KomenKrčelajeviKUKANJA TAMARA

KomenŠčurkniGODNIČ SAMO KomenKUKOVEC SIMON

KomenŠčurkniGODNIČ TOMO ŠkrbinaLAPAJNE RADIVOJ

KomenKraljeviGODNIK IVO KomenLenassijeviLENASSI BARBARA

KomenPrelčeviGODNIK TADEJA KomenDorčeviLIČER ALEŠ

KomenGOMBAC ANDREA KomenDorčeviLIČER BOŠTJAN

GorjanskoGRGIČ BLAŽ KomenMačkijeviLOZEJ ANDREJ

Veliki DolGRGIČ SARA KomenMačkijeviLOZEJ BOŠTJAN

KobjeglavaGRMEK ROK SvetoŠvareviLOZEJ BOŠTJAN

ColjavaBedamjkniGUŠTIN DANJEL DivčiŠčitarjeviLOZEJ STANKO

Tublje pri KomnuHRIBAR ANJA SvetoŠvareviLOZEJ UROŠ

KomenJAZBEC LIDIJA DivčiIvnkoviLUIN STOJAN

KomenLipncoviKAVČIČ DAVID SvetoLUIN UROŠ

KomenLipncoviKAVČIČ FRANC KomenŽgunjeviMAKOVEC JUSTIN

KomenLipncoviKAVČIČ KARMEN PreserjeMASTEN MITJA

RubijeKAVČIČ KLEMEN KomenMILOŠEVIČ SLOBODANKA

KomenLipncoviKAVČIČ PETER ŠtanjelMRAVLJA ERIK

KomenLipncoviKAVČIČ RAJKO KomenPavlinoviPAVLIN JAKA

RubijeKAVČIČ TILEN KomenPavlinoviPAVLIN SAŠO

TomačevicaKAVČIČ EVA KomenPavlinoviPAVLIN ŽIGA

Priimek Ime KrajPo domače Priimek Ime KrajPo domače



SvetoMatevževiPERDEC AGATA

RubijePERIC NINA

KomenPIPAN MOJCA

KomenObrihtarjeviPIPAN PETER

GabrovicaPOPLAŠEN ANDREJ

SvetoBuletoviROGELJA BOJAN

SvetoBuletoviROGELJA NEJC

ColjavaROGELJA VIDO

DivčiROVTAR SAŠO

GorjanskoRUDEŽ DANJELA

GorjanskoRUDEŽ MITJA

ŠtanjelRUDEŽ REBEKA

SKopoSAMOKEC ALENKA

KomenSemoličeviSEMOLIČ PETER

KomenPjerinoviSLAMIČ UROŠ

KomenSLAVEC MAJA

Volčji GradSTANCICH ANA MARIJA

KomenSTANTIČ JANKO

KomenPikotoviSTANTIČ MITJA

KomenSTANTIČ MOJCA

KomenSTEVANOVSKI DEJAN

KomenSTEVANOVSKI LUKA

SvetoSVETINA LEONIDA

TomačevicaSkuničerjeviŠČUKA DAMJAN

TomačevicaSkuničerjeviŠČUKA DEJAN

TomačevicaSkuničerjeviŠČUKA GORAN

TomačevicaCajneviŠČUKA SANDI

TomačevicaŠIBELJA DANJEL

TomačevicaŠIBELJA KRISTJAN

KoprivaŠKERLJ MARTIN

KomenLabanoviŠKRLJ PRIMOŽ

KomenŠMIT MAJA

KomenŠPACAPAN AGO

KomenŠPACAPAN ELIS

SvetoGerčeviŠTAKULJ ALENKA

Volčji GradSkončniŠTOLFA ALEN

Volčji GradSkončniŠTOLFA ZORAN

KomenŠVAGELJ MIHA

KomenMetknoviŠVARA ANDRAŽ

KomenMetknoviŠVARA MATEJ

KomenMetknoviŠVARA MATIJA

KomenKlajkniŠVARA ROBERT

SvetoS HrastjaŠVARA VESNA

KomenTAVČAR GROZDANA

KomenTAVČAR ROSANA

Ivanji GradMačkoviTAVČAR MARKO

Ivanji GradTAVČAR ALJAŽ

Klanec pri KomnuJoštoviTERČON GAŠPER

Klanec pri KomnuJoštoviTERČON JERNEJ

DivčiTERČON SIMON

SvetoTROBEC ALAN

KomenTURK NAJ

KomenUdovičeviUDOVIČ BLAŽ

KomenUdovičeviUDOVIČ LAN

KomenUdovičeviUDOVIČ MARINO

KomenUdovičeviUDOVIČ ZDENKO

DivčiNovelčeviUMEK MILIVOJ

DivčiNovelčeviUMEK PAVEL

ŠkrbinaVIŽENTIN DEJAN

SvetoVODOPIVEC DEJAN

ZavinoVODOPIVEC JAN

ZavinoVODOPIVEC JURE

KomenVONČINA TOMAŽ

KomenZADNIK UROŠ

Priimek Ime KrajPo domače Priimek Ime KrajPo domače



KomenZEGA LEO

KomenTurkniZEGA NATAŠA

KomenZEGA TEO

Brje pri KomnuTabljeviŽERJAL BOJAN

KomenSovdatoviŽIGON EDVIN

KomenLungutoviŽIGON JOŽEF

KomenLungutoviŽIGON MATEJ

KomenJeričeviJERIČ SLAVKO

Ivanji GradMačkoviTAVČAR IVAN

KomenPri MukiAMBROŽ STANKO

KomenLukotoviBANDELJ ERIK

KomenHejčkoviFAKIN IVO

KomenFERFOLIJA DANILO

KomenBikseviFURLAN DARKO

JablanecDorčeviFURLAN JOŽE

KomenBikseviFURLAN STOJAN

KomenFlorjanoviGODNIČ ALBERTA

KomenBudaloviGODNIČ BORIS

KomenGODNIČ FRANC

KomenOštirjeviGODNIČ ZVONKO

KomenPjrčeviGODNIK JUSTIN

KobjeglavaGRMEK JAN

KomenCikniJAZBEC BOGDAN

SvetoJaščeviJAZBEC BORIS

SvetoKrštofoviJAZBEC DAVID

KomenObrihtarjeviJAZBEC MARKO

KomenVerniJAZBEC PAVEL

SvetoJasceviJAZBEC VESNA

KomenJERIČ ANDREJ

GabrovicaBabniJERIČ BRANKO

SvetoFrancetoviJOGAN ELENA

KomenLipncoviKAVČIČ TANJA

KLEMŠE STANISLAV

KomenHejčkoviKOVAČIČ BRUNA

KomenTonkoviKOVAČIČ HELENA

KomenLenassijeviLENASSI MATJAŽ

KomenLOZEJ MILOŠ

GorjanskoCelkoviLUIN ALEŠ

SvetoTilhoviLUIN BORIS

KomenŽgunjeviMAKOVEC LILJANA

KomenJaščeviMARUŠIČ ERIK

KomenMILOŠEVIČ SLAVICA

KomenPavlinoviPAVLIN MILAN

KomenPavlinoviPAVLIN NATAŠA

ŽigoniPELOZ ANDREJA

PILAT IZTOK

PreserjePIPAN VALTER

KomenRodmanoviRODMAN ROBERT

KomenRodmanoviRODMAN SAMO

KomenVrunoviSLAVEC BERNARD

KomenVrunoviSLAVEC ELDA

KomenVrunoviSLAVEC MATIC

KomenStrnadoviSTRNAD NADA

KomenStrnadoviSTRNAD SIMON

SUBAN STOJAN

ŠkrbinaObadoviŠČUKA DARJA

Volčji GradKalniŠČUKA MARICA

KomenLabanoviŠKRLJ LEA

KomenŠtrekljeviŠTREKELJ IGOR

KomenŠVAGELJ MIHA

KomenKlajkniŠVARA ESTER

GabrovicaŠvareviŠVARA STANKO

KomenCerbotoviUMEK BOGDAN

SvetoKoceviURŠIČ LJUBO

KomenŽIGON BOJANA

Priimek Ime KrajPo domače Priimek Ime KrajPo domače
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