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Uvodnik
Obletnice posebej okrogle so pomemben mejnik v življenju slehernika. 
Ob obletnicah se ljudje radi ozremo nazaj na obdobje, ki je za nami, 
na pot, ki smo jo prehodili in na dogodke, ki so se nam še na prav 
poseben način zapisali v naš spomin. Takšnih dogodkov je bilo v 110 
letni zgodovini društva zagotovo precej. Nekaterih se člani še prav živo 
spominjamo, nekatere so nam zaupali naši najstarejši člani. Največ po-
datkov o zgodovini našega društva pa smo našli v starih zapisih, kateri 
so se še ohranili do današnjih dni. Veliko spominov pa je žal s smrtjo 
naših pokojnih članov odšlo v tudi v pozabo. 
Pomoč sočloveku, prostovoljnost in pogum so le nekatere od lastno

sti, ki odlikujejo prostovoljne gasilce. Čeprav gasilci tako radi omenjamo gasilsko tehniko 
in smo ponosni na vsako novo pridobitev, ki nam olajša delo in pomaga pri gašenju in 
reševanju premoženja, pa so vendarle ljudje in njihove zgodbe tisti, ki ustvarjajo zgodovino 
neke organizacije. Nekateri člani so v društvu pustili velik del svojega prostega časa, spet 
drugi so se društvenega življenja komajda dotaknili. Pa vendarle preko 500 članov in članic 
vseh generacij je bilo do sedaj vpisanih v matične knjige društva. Zagotovo je pri slehernem 
od teh članov prisotna želja pomagati sočloveku v nesreči. Kako sicer razumeti, da človek 
pusti svoje delo, svojo družino, svoje načrte in se odzove klicu na pomoč ob katerikoli uri 
dneva, ter ob kakršnemkoli vremenu. Tega ne zmore vsak zato smo lahko gasilci še posebej 
ponosni na delo, ki ga opravljamo. 
Ob blagoslovu prve brizgalne leta 1903 je tajnik zapisal, Ne topli jug, žareči ogenj, ki se je v 
šestih mesecih petkrat pojavil v vodiški fari, nas je združil v jato 33 mož. Prepričani smo bili, 
da posamezen človek in če je tudi močan kakor Samson, ne opravi veliko, kadar se pokaže 
rdeči petelin na krovu zbeganih stanovalcev. Zato smo se združili v jato, ki je naše gasilno 
društvo. Jednega smo duha, jednega srca; združeni hočemo braniti domove, kadar jim bo 
pretila ognja moč, da jih uniči v prah in pepel; združeni hočemo delovati tako Bogu na čast, 
kakor bližnjemu v pomoč. 
V 110 letih smo ljudem pomagali že ničkolikokrat. Sprva predvsem, ko je ogenj nekon-
trolirano začel uničevati človeško imovino, kasneje tudi ob poplavah in drugih elemen-
tarnih ali naravnih nesrečah. Dandanes so vse pogostejše tudi prometne nesreče ter izlitja 
vnetljivih in nevarnih snovi in razno tehnično reševanje. Marsikdaj smo gasilci priskočili na 
pomoč tudi, ko je bilo potrebno spraviti težke zvonove na Šmarno goro, varovati kresove ali 
sodelovati pri čiščenju odpadkov iz naših gozdov.  Za svoje humanitarno delo nikdar nismo 
zahtevali plačila. Plačilo je hvaležen pogled in iskrica upanja v preplašenih očeh, plačilo je 
topla beseda in iskren hvala od ljudi katerim smo pomagali. 
Gasilska organizacija je v zgodovini, marsikje pa je tako še sedaj združevala ljudi različnih 
področij  in skrbela za razvoj kraja in okolice kjer deluje. Tudi Prostovoljno gasilsko 
društvo Vodice je pomembno prispevalo k razvoju Vodic in nenazadnje k razvoju celotne 
današnje občine Vodice.  
Društvo je v svoji 110 letni zgodovini doživljalo tako vzpone kot tudi padce. Nobena preizkušnja 
pa gasilcev ni spravila na kolena in po krajšem obdobju privajanja na nove razmere je društvo 
iz krize vstalo še močnejše in še bolje pripravljeno na nove izzive. To pa nam daje upanje in 
zagotovilo, da gasilstvo v Vodicah ne bo obstalo ampak se bo še naprej razvijalo v moderno 
gasilsko organizacijo z bogato tradicijo in izkušenim članstvom. 

Predsednik PGD Vodice, 
Bogomir Novak, 
VGČ org. II. st.
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Županova beseda za zbornik PGD Vodice 2013       
Občina Vodice ima v slovenskem in evropskem prostoru eminentno 
naravno lego. Lepota in barvitost naše neokrnjene zelene oaze v prist-
nem naravnem okolju je obdana z okoljskimi griči in gorami. Našim 
prednikom in današnjim lastnikom zemljišč se moramo zahvaliti za nji-
hovo skrb, da danes lahko uživamo in občudujemo ta čudoviti vrtiček 
v osrčju Slovenije in Evrope.
Panorama občine Vodice sega na severu mimo letališča Brnik vse 
do gora Kamniško Savinjskih Alp, na vzhodu nas pozdravljajo domači 
gozdovi Bukovškega in Koseškega hriba, proti jugu se odpirajo 

čudovita Ljubljanska vrata med Rašico in Šmarno goro, na zahodu se razteza Škofjeloško 
hribovje, ki se zaključuje s čudovitim pogledom do samega Aljaževega stolpa na Triglavu v 
Julijskih Alpah.
Nedvomno so to naši neprecenljivi biseri in naše prednosti, za katere mnogi bralci in naključni 
obiskovalci sploh še ne vedo. Poleg naravnih danosti, katerih namen je odlična kvaliteta življenja 
prijetnih in družabnih ljudi v naših 16 vaseh, ima občina tudi izjemno geografsko lokacijo. Nepo
sredna bližina večjih krajev ali mest in odlična povezava na vse strani sončnega neba, je le ena iz 
med nešteto izbir naših občanov, ki svojo pot namenjajo službi ali prostemu času.
Naša naravna in kulturna dediščina nam nudita prijetno življenjsko okolje in sprostitev tako v 
krajših sprehodih in teku med kraji, med griči ali po gozdovih, kot tudi v sproščenem kolesarjenju 
med vasmi in med sosednjimi občinami. Ljudje in kraji nam nudijo različne aktivnosti. Občina Vodi
ce ima zanimive znamenitosti (rojstna hiša Jerneja Kopitarja, nekdanji grad Šinkov Turn, samostan 
Repnje, cerkve,..) in druge zanimivosti. Najodmevnejša je bila vsem znana Vodiška Johanca, imamo 
prepoznavne vodiške slane preste, ki jih po tradiciji kuhajo in pečejo v pekarni Jagodic že več genera
cij. Seveda imamo tudi nekaj vrhunskih tradicionalnih gostinskih lokalov s pristno lokalno hrano, 
med drugim se lahko pohvalimo, da v občini aktivno deluje kar šest prostovoljnih gasilskih društev 
pod okriljem Gasilske zveze Vodice ter še mnogo drugih zanimivih posebnosti.
Med zgoraj naštetimi neprecenljivimi biseri si moramo priznati, da ima gasilska dejavnost v 
Vodicah prav posebno vlogo. Biti v odlični družbi gasilcev iz Vodic je izjemna čast za prav vsako
gar izmed nas. Prostovoljno gasilstvo v Vodicah, kot tudi v ostalih vaseh v naši občini, ima izredno 
visoko podporo med našimi občani. Prepričan sem, da zato, ker prav gasilci brezpogojno pove
zujejo ljudi ob najrazličnejših prijetnih ali manj prijetnih dogodkih. Vaše nesebično in izredno 
požrtvovalno delo ter vaše znanje je poslanstvo, katero je nenadomestljivo in je neprecenljivo v 
prav vsakem trenutku. Po vaši zaslugi je gasilstvo v naši občini na visoki strokovni ravni. Z vašim 
pristopom in z vašim dosedanjim delom ste zagotovili, da bo znanje in tradicija gasilstva v naši 
občini ostala še dolgo na visokem nivoju.
Veseli me, da je vaše Prostovoljno gasilsko društvo Vodice aktivno že 110 let in da danes 
šteje 213 članic in članov, kateri so predani humanemu in brezpogojnemu delovanju v širšo 
javno korist ter, da skrbite za izobraževanja na področju zaščite in reševanja ljudi in stvari. S 
tem ogromno pripomorete k osveščanju vseh občanov te izredno pomembne panoge, ki je 
v pristojnosti izvirnih nalog vsake Občine. 
Ob tej priložnosti vam izrekam čestitke za vaš visok jubilej in zahvalo za vaš trud ter za vaše delo-
vanje, katero je izrednega pomena tako za občane, kot za našo občino. Ponosen sem na vas. Želim 
vam dobro delo tudi v prihodnje, čim več zanimivih projektov, čim manj nevarnih intervencij in 
seveda odlično sodelovanje tako med društvi kot z našo Občino Vodice.

Aco Franc Šuštar, župan
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Kronika 
Prostovoljnega gasilskega dru{tva Vodice
Za~etki in razvoj dru{tva do druge svetovne vojne
Prostovoljno gasilsko društvo Vodice je bilo ustanovljeno 1. marca 1903 leta. Pobudnik 
in prvi načelnik društva je bil takratni nadučitelj v Vodicah Julij Slapšak. V popisu zgo-
dovine ob 60 letnici gasilskega društva Vodice je tedanji kronist Erce Janez zapisal: »Na 
pobudo društva in naroda se je spomnil naš prvo ustanovitelj tov. Slapšak Julij šolski 
upravitelj v Vodicah, leta 1903, da se ustanovi Prostovoljno gasilsko društvo v Vodicah. 
Ker ni bilo v občini ali fari nobenega društva. Zato je sklical iz Vodic in Bukovice može in 
fante, da bi delali v društvu in res se je takoj prijavilo 28 mož in fantov, da so ustanovili 
Prostovoljno gasilsko društvo Vodice na Gorenjskem. Prva beseda, ki je vpisana v knjigi 
se glasi Z božjo pomočjo.« 

Nato so našteti člani prvega društvenega odbora:
Tov. Slapšak Julij, načelnik
Tov. Erce Franc, njega namestnik
Tov. Lipnikar Jakob, adjutant
Tov. Šter Luka, nad trobentač
Tov. Blažič Janez, trobentač. 

Plezavci:
Tov. Gubanc Franc, vodnik
Tov. Keržič Franc, njega namestnik
Tov. Jeraj Janez, orodjar.

Brizgalci:
Tov. Gubanc Franc, vodnik
Tov. Kranjc Anton, njega namestnik
Tov. Jerinc Jernej, eksecirski mojster.«

Ob ustanovitvi je štelo društvo 28 članov, dobre tri mesece pozneje pa že 33 mož. Prva 
skrb in naloga je bila pridobitev ustrezne opreme. Prvo ročno brizgalno češke tovarne R.A. 
Smekal so naročili v Zagrebu, prevzeli so jo na Marjetno nedeljo 12. julija 1903. »Kumica« 
brizgalne je bila učiteljica v Vodicah Kratnar Marija (Mici). Slovesnemu blagoslovu, ki ga je 
opravil vodiški župnik in velik dobrotnik društva Simon Žužek, pa je na vrtu gostilne »Pri 
Janezu« sledila prva gasilska veselica s srečelovom. Sledila je nabava sesalne in tlačne cevi, 
ročnikov, čelad, delovnih oblek in paradnih uniform ter dveh rogov za trobentače. Pri tem 
so bili gasilci deležni tudi večje finančne pomoči, saj so brizgalno in delovne obleke plačali 
s sredstvi, ki jih je društvu zagotovila Kranjska deželna vlada v Ljubljani. 
Ker društvo ni imelo lastnih prostorov so člani gasilsko opremo sprva imeli kar doma, le 
brizgalno so hranili v »Zavrlovi šupi«. Zato je bila seveda naslednja društvena skrb kako 
priti do pravega gasilskega doma. Potrebovali so svoje prostore zato so že v ustanovnem 
letu začeli priprave na gradnjo dovolj prostornega gasilskega doma. Zemljišče je druš-

Julij Slapšak 2.3.1874 - 8.9.1951
Pobudnik in prvi načelnik društva
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tvo dobilo v dar. Prostor, kjer 
še danes stoji vodiški gasilski 
dom, jim je podarila Marja-
na Jereb  Rebolova mati. 
Gradnja doma je bila z veliko 
prostovoljnega dela in udar-
niških ur gasilcev in drugih 
vaščanov ter ob strokovnem 
vodstvu zidarskih in tesarskih 
mojstrov iz Bukovice dokon-
čana leta 1905. »Zopet je bil 
to velik pomenljiv praznik za 
gasilsko društvo«, piše v stari 

gasilski kroniki. »Kumica« novega gasilskega društva je bila Sršen Frančiška iz Skaručne, 
hči župana Sršen Matevža. Tudi tokrat so bili vodiški gasilci deležni finančne pomoči 
Kranjske deželne vlade. Gasilski dom, ki je bil nato večkrat dozidan in prezidan na istem 
mestu stoji še danes.  
Vodiški gasilci so ognjeni krst doživeli leta 1904 ob požaru v Šmartnem pod Šmarno 
goro. Do konca 1. svetovne vojne je sledilo še 11 požarov, do konca leta 1945 pa še 36 
požarov. 17. avgusta leta 1916 je bil v Vodicah pri Tavčarju velik požar, ki so ga gasili dva 
dni. Zagorel je hlev. To je bil čas, ko je bila večina usposobljenih gasilskih članov v vojski, 
saj je bil čas 1. svetovne vojne Doma so ostali le trije usposobljenin člani, večinoma pa 
so gasile ženske. Zapisi omenjajo 
ta požar kot največji požar v zgo-
dovini društva. Po dolžini gašen-
ja prav gotovo!
Leta 1910 se je tedanji naziv 
društva Požarna bramba Vodice 
spremenil v Prostovoljno gasil-
sko društvo Vodice. Prvi načel-
nik društva tov. Julij Slapšak je 
društvo vodil do leta 1911, ko 
se je preselil v Radovljico. Velja 
omeniti, da je bil Slapšak zelo 
delaven kot učitelj saj je bil član 
raznih učiteljskih združenj in ustanov. Bil je praktičen strokovnjak na gospodarskem, če-
belarskem, sadjarskem, vinarskem in kletarskem področju, da je ljudem lahko čim bolje 
pomagal pri njihovem vsakdanjem delu. Poleg tega je povsod kjer je služboval opravljal 
službo organista, voditelja cerkvenih in prosvetnih pevskih zborov ter gledaliških skupin. 
Bil je seveda zavzet gasilec. Ustanovil je dve gasilski društvi. Poleg našega, še društvo v 
Lešah. V letih od 1908 do 1918 je bil je urednik Gasilskega vestnika in Odbornik Kranjske 
deželne gasilske zveze, izvoljen na prvem občnem zboru zveze 15.decembra 1918. Po 
odhodu tov. Slapšaka je načelovanje društvu prevzel takratni župan tov. Erce Franc, ki je 
bil z dveletno prekinitvijo načelnik do leta 1933. Vmes pa je dve leti, od 1929 do 1931, 

Prvotni gasilski dom ob 60 letnici društva
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društvu načeloval tov. Jeraj 
Janez. 
Leta 1905 pa je umrl prvi 
ustanovni član in sicer tov. 
Šter Luka. Število članov 
Prostovoljnega gasilskega 
društva je v naslednjih le-
tih naraščalo. Leta 1911 je 
v društvo pristopilo 10 no-
vih članov. Tega leta je pri-
stopil tudi tov. Janko Jež, 
ki je bil kasneje kar dvaj-
set let sektorski poveljnik, 
dvajset let poveljnik in dve 

leti predsednik društva. Do konca 1. svetovne vojne je društvo štelo že 43 članov. Leta 
1921 je pristopilo še 12 novih članov. Od teh velja omeniti dolgoletnega in zaslužnega 
vodiškega gasilca tov. Erce Janeza. Leta 1939 je bilo v društvo vključenih že 82 članov. 
V letu 1940 se je nekaj članov iz Bukovice in Utika priključilo novo ustanovljenemu ga-
silskemu društvu Bukovica   Utik, tako da je društvo pred vojno štelo 75 članov. Po 
vojni leta 1949 je društvo organiziralo sanitetni tečaj in v društvo privabilo 18 deklet, ki 
so tako postale prve članice v društvu. Leta 1961 je umrl zadnji vodiški ustanovni član 
društva tov. Keržič Janez.
Leta 1933 je bila v gasilski organizaciji na Kranjskem izvedena reorganizacija v čete. Prvi 

Člani društva okoli leta 1936

»V obdobju med vojnama je bil eden od pomembnejših društvenih dogodkov 2. julij 1928, ko so člani vodiškega 
gasilskega društva ter gasilskih društev Zapoge, Polje, Šinkov turn, Šentvid in Tacen vlekli nove zvonove na 
Šmarno goro. To je bil za takratne čase resnično velik podvig, saj je bila skupna teža zvonov 6958 kg. Vodiški 
gasilci so vleki oziroma z enim parom konj na Šmarno goro pripeljali srednji zvon, ki je tehtal 1736 kg.«
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predsednik čete je postal tov. Tavčar Fe-
liks, ki je predsedoval društvu do leta 
1936. V tem letu pristopi v društvo 25 
članov, ki prej zaradi Živkovičevega reži-
ma niso mogli. Leta 1936 je bil dozidan 
godbeni dom in nabavljena motorna briz-
galna tipa Ilo s pripadajočo opremo in vo-
zom za prevoz opreme. Kumica motorne 
brizgalne je bila Ziherl Frančiška. Predse-
dovanje društvu je v tem letu prevzel tov. 
Erce Franc. 
Z začetkom druge svetovne vojne in oku-
pacije so bile zaplenjene vse društvene knjige; matična knjiga, blagajniška knjiga, zapis-
niki sej, občnih zborov in drug inventar ter ves društven denar, tako v blagajni kot v hra-
nilnici. Delo v društvu se je praktično ustavilo. Imenovan je bil le občinski gasilski vodja 
tov. Erce Franc, po nemško »gemeinde feuer führer«, ki je bil imenovan za vsa društva 
v takratni občini Vodice. Iz obdobja vojne je potrebno omeniti še zažig šole in prosvet-
nega doma leta 1944. Ker je zagorelo ponoči v času policijske ure požara niso gasili do 
6.00 ure zjutraj. Kaj kmalu bi se ta intervencija končala tudi zelo tragično. Dopoldne po 
požaru se je namreč v Vodice pripeljal okrajni glavar in izdal ukaz, da se postrelijo vsi 
gasilci na čelu s poveljnikom, ker niso gasili že ponoči, ko je začelo goreti. Napet položaj 
je razrešil žandar, ki se je odločno postavil v bran gasilcem, češ da bi vse postrelili že prej, 
če bi začeli gasiti ponoči. Tako so gasilci ostali živi in lahko gasili naprej. 

Oživitev delovanja dru{tva po drugi svetovni vojni
S koncem vojne se je v novi Jugoslaviji na novo organiziralo tudi gasilstvo. S strani novih 
oblasti je bil za gasilskega referenta imenovan tov. Germovnik Jožef oz pozneje tov. Erce 
Janez, ki je praktično sam brez odbora vodil društvo do avgusta 1948. V tem času je vaje 
in gašenje požarov vodil poveljnik tov. Jež Janko. Povojno gasilstvo v Vodicah se je znova 
obudilo leta 1948. Tistega leta so bila v Sloveniji potrjena nova pravila gasilskih društev. 
Na pobudo tov. Vodnik Naceta in tov. Cankar Primoža se je znova vzpostavilo celovito 
delovanje Prostovoljnega gasilskega društva Vodice. 24. avgusta 1948 so bile izpeljane 
nove volitve v organe društva in za predsednika je bi takrat izvoljen tov. Hafner Janez. 
Tistega leta je bilo v društvo vključenih 36 članov. 2. oktobra 1949 je bil ustanovni občni 
zbor Republiške gasilske zveze Ljubljana v takratnem tednu požarne varnosti. Ta tradicija 
sega do današnjih dni, ko gasilci v mesecu oktobru praznujemo mesec požarne varnosti. 
Leta 1950 je postal predsednik društva tov. Germovnik Janez. Leto pozneje pa ga je na-
sledil predsednik tov. Grilc Franc. Tega leta 27. maja je bila slavnostna seja na kateri je 
prvič sodelovala tudi gasilska mladina, kar predstavlja uradni začetek dela z mladino v 
društvu. Do leta 1954 je bilo društvo povezano v okrajno zvezo Kamnik, po reorganizaciji 
okrajev v tem letu pa se je društvo priključilo Občinski gasilski zvezi Šentvid in okrajni 
zvezi Ljubljana.

Prvo društveno gasilsko vozilo IMV (1968 - 1981)
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Prenova gasilskega doma in nova oprema
1951 leta je bil zgrajen stolp za sušenje cevi ter nabavljena ročna sirena. Leta 1954 so v 
društvu kupili prikolico za prevoz motorne brizgalne in cevi. Leta 1958 je društvo dobilo 
gasilski prapor s katerim so se udeleževali proslav, parad in pogrebov vse do leta 2003. 
Pokrovitelj je bila Kmetijska zadruga Vodice, kum je bil Mlinarič Rudolf, kumica pa Čebulj 
Cilka. Istega leta je bila kupljena tudi električna sirena. Leta 1962 je bil prezidan tudi 
gasilski dom tako, da so pridobili sobo za seje in sestanke ter garažo. Vanjo je leta 1968 

Prenova gasilskega doma 1971 - 1972

Člani društva ob 70 letnici

zapeljal prvi gasilski kombi. 29. maja 1968 je društvo kupilo prvi avtomobil in sicer kombi 
IMV za prevoz moštva in orodja, ki je bil uradno prevzet ob 65 obletnici društva 7. julija 
1968. Leta 1971 so se v društvu odločili temeljiteje obnoviti gasilski dom. Obnovo so 
zaključili v letu 1972. Prenovljen gasilski dom je bil bogatejši še za eno garažo in več sob 
oziroma pisarn za delo društva in hrambo opreme. Druga garaža je že kmalu prišla prav, 
saj v tem letu društvo dobi tudi večje kombinirano vozilo TAM 5500. Leta 1973 je društvo 



9

kupilo novo motorno brizgalno Ros-
senbauer, ki svojemu namenu služi 
še danes. Kuma sta bila tov. Mlinarič 
Rudi in tov. Čebulj Cilka. Leta 1979 
smo v društvu zamenjali kombinira-
no vozilo TAM z avtocisterno FAP, ki 
je v društvu še danes. Leta 1981 je 
gasilski kombi IMV zamenjalo kom-
binirano vozilo TAM T5. Leta 1996 je 
društvo kupilo tudi vozilo za prevoz 
moštva Ford Transit. 
Leta 2003 ob praznovanju 100. ob-
letnice ustanovitve društva je društvo kupilo podvozje za novo gasilsko vozilo GVC 16/15 
ter razvilo nov društveni prapor. Na novem praporu je upodobljena podoba Vodic gle-
dano iz smeri Skaručna. Na sredini prapora je cerkev sv. Marjete z pobočjem Krvavca 
in Grintavca ter Kočne v ozadju. Nad to podobo pa bedi zavetnik gasilcev sv. Florjan v 
uniformi rimskega vojaka z golido v roki. Boter prapora je bil tov. Martin Stanonik. Leta 
2004 je društvo prevzelo novo gasilsko vozilo GVC 16/15 na podvozju Renault Midlum. 
Boter novega vozila je bil tov. Jerinc Janez. Leta 2008 je društvo zamenjalo gasilsko vozi-
lo GVM in ga nadomestilo z GVM1 Opel Vivaro.

Nekaj drugih pomembnih dogodkov PGD Vodice
• 23. avgusta 1951 je umrl dolgoletni predsednik in častni član tov. Erce Franc, 8. septem-
bra pa še ustanovitelj Julij Slapšak. 
• Leta 1956 je bila v počastitev dneva gasilca v Vodicah velika gasilska parada na kateri 
so sodelovala vsa društva takratne občine ŠentvidLjubljana. 
• Leta 1962 se je društvo priključilo Občinski gasilski zvezi Ljubljana – Šiška. 
• Leta 1964 sta se dva člana PGD Vodice udeležila 100 obletnice jugoslovanskega gasil-
stva v Varaždinu. 

Orodno vozilo TAM (1981 - 2004)

Parada ob 90 letnici društva
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• Leta 1967 je umrl Sodnik Janez, zadnji ustanovni član društva, kasneje član PGD Bu-
kovicaUtik. 
18. julija 1976 se je društvo na pobudo tov. Mlinarič Rudija pobratilo z Prostovoljnim 
gasilskim društvom Veržej, s katerim vzdržujejo stike še danes. 
• Leta 1978 je umrl častni član, dolgoletni poveljnik društva ter sektorski poveljnik tov. 
Jež Janko. 
Leta 1996 je bila ustanovljena Občinska gasilska zveza Vodice kasneje preimenovana v Gasil-
ska zveza Vodice, h kateri se je takoj priključilo tudi Prostovoljno gasilsko društvo Vodice.
• V septembru leta 1999 je društvo organiziralo regijsko tekmovanje za člane, članice ter 
starejše gasilce in gasilke. 

Ve~ji požari in intervencije 
v minulih desetletjih
• Leta 1956 je bil velik požar pri Sta-
retu v Vodicah. 
• Leta 1959 je bil požar pri Mariji 
Jeraj kjer so poleg gasilcev iz Vodic 
gasila tudi društva Bukovica, Zapoge, 
Moste, Kamnik in poklicni gasilci iz 
Ljubljane. 
• Leta 1995 je bil v Vodicah pri Ivanu 
Keržič – Matevževemu velik požar na 
gospodarskem poslopju. 
• 1997 leta je bil v Vodicah še en večji 

Prevzem novega prapora ob 100 letnici društva

Prevzem GVC 16/15 (2004)



11

Prevzem GVM-1 (2008)

Kronika leta 1932
Pomemben dan, našega Prostovoljnega gasilnega društva v Vodicah. 
To je bil dan, 27. novembra 1932. En dan pred 27. Novembrom, jih skliče odbor vse člane gasilce 
v gasilni dom, da jim pove kaj je jutri t.j. 27. novembra , da je odlikovanje naših tovarišev gasilcev 
po številu 14 in res vsi smo z veseljem sprejeli to novico, ker so jo že dolgo čakali, po svojem 25 
letnem službovanju gasilstvu. 
V nedeljo t.j. 27 november ob 2 uri popoldne so bili zbrani naši gasilci odlikovanci v Kamniku v 
gasilnem domu. In res ko napoči ura 2 nastopi takoj načelnik gasilske župe Kamniške in pozdravi v 
imenu gasilske župe Kamniške, nato povzame besedo g. Dr. Voušek sreski načelnik in bodri tova-
riše gasilce, ker vztrajajo tako zvesto svojemu prostovoljnemu društvu. Nato jih odlikuje za svojo 
25. letnico zvestega službovanja v gasilskih vrstah. 
Odlikovanje jim je dal sam Njega Veličastvo Kralj Aleksander I. 

požar gospodarskega poslopja in sicer v Lokarjah pri Logar Frenku – Žorbiju. 
• 13. julija 2008 je Vodice prizadelo močno neurje, ki je odkrilo več streh, med drugim 
tudi streho na OŠ Vodice. Po vasi in okoliških gozdovih je bilo podrtih tudi več dreves, 
ponekod tudi celi sadovnjaki ali nasadi. Gasilci so posledice neurja skupaj z ostalimi 
službami in občani reševali še nekaj dni po neurju. 
• Leta 2010 je društvo sodelovalo pri reševanju zaradi razlitja kurilnega olja iz avtocis-
terne, ki se je prevrnila na cestninski postaji Torovo. V jesenskem času tega leta pa je 
območje Slovenije zajelo močnejše deževje, ob katerem je tudi v Vodicah voda zalila 
več kleti stanovanjskih in gospodarskih poslopij. Gasilci so za črpanje vode iz zalitih kleti 
uporabili vse društvene črpalke, nekaj črpalk pa so si morali celo sposoditi.
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Odlikovani so bili za državljanske zasluge. Odlikovancev je bilo iz cele Gasilske župe 71. V našem 
gasilnem društvu pa 14, to so: 
• Franc Gubanc iz Vodic zlata kolajna, 
drugih 13 pa srebrne kolajne:
• Franc Erce Vodice načelnik, 
• Franc Keržič  povelnik ,
• Janez Keržič  povelnikov namestnik
• Janez Blažič  trobentač
• Ivan Pirc
• Mihael Žitnik
• Mihael Burnik
• Janez Jeraj (1071) 
• Franc Jereb
• Jožef Koželj
• Janez Sodnik
• Mihael Podboršek
• Martin Traven
Po odlikovanju je bila prosta zabava v Gasilnem domu v Kamniku. Po kratkem odmoru pa naši 
gasilci odrinejo proti domu. Ko pridejo domov se podajo k tovarišu Franc Ercetu Vodice 110. Tukaj 
so si spregovorili svojo službovanje, kako in kaj so v društvu delali nato se že pridružijo drugi gasilci 
in so se zabavali. 
Nato je v imenu Gasilnega društva spregovoril kratko besedo tov. Tajnik in se spomni tudi naših 
rajnih gasilcev, kateri so bili pri ustanovitvi društva zraven. 
Nato povzame Martin Traven besedo in pove doživljaje od društva kako so jih imeli. Tov. načelnik 
Franc Erce in dr. pravi nato da bi se v nedeljo slikali odlikovanci in naš ustanovitelj g. Julij Slapšak 
nekdanji šolski upravitelj Vodiške šole in kumica ga. Mici Kratner iz Kamnika tudi nekdanja učite
ljica Vodiška in ga. Franca Vode Igličeva iz Skaručne. Kako bi mi to stvar uredili takoj nato pravi tov. 
tajnik to Vam pa jaz lahko uredim in res tako je bilo. Tov. tajnik gre povabit vse gasilce, ustanovite
lja in kumice in res v nedeljo t.j. 4. decembra ob pol 2 uri so bili zbrani gasilci pred gasilnim domom 
pod vodstvom Franc Keržiča povelnika. Tovariša Erce Franc načelnik in tajnik sta šla čakati avtobus 
in res pripelje g. Slapšaka našega ustanovitelja nato se podamo proti gasilnemu domu. 
Pred gasilnim domom stoji četa gasilcev v pozoru in tov. Keržič javi število mož kar jih je imel v 
četi, nato g. Slapšak poda vsakemu gasilcu roko in vpraša čigav je, vsak mu jasno pove priimek in 
še podomače. 
Takoj nato je bil razhod in smo se podali v gasilni dom. V gasilnem domu je pozdravil tov. tajnik v 
imenu gasilnega društva vse člane posebno pa našega ustanovitelja. 
Nato pove pomen, kakšen je današnji dan, spomni se vseh naših gasilcev od ustanovitve pa do 
danes, spominja se tudi vseh rajnkih tov. kateri so umrli pred vojno, kateri jim je vzela vojna in še 
te ki so zdaj umrli, za vsakega tovariša katerega je omenil so mu tovariši klicali »Slava«. 
Nato je prosil tov. g. Julija Slapšaka ustanovitelja gasilnega društva da nam on kaj pove zgodovine 
našega društva in res nam pove veliko, kako so delali skupno in želel je, da še in da se mladina tudi 
prime dela, ker geslo naše je »Na pomoč«, »Bogu v čast in bližnjemu na pomoč«.
Takoj smo se šli slikat enkrat odlikovanci in Slapšak drugič pa celo društvo. Ker se še ni kar je bilo 
ustanovljeno. Škoda da se člani niso vsi pozivali, ker to ni kar tako. Ker po dolgem času je dobro, da se 
snidemo in da tudi v spominu imamo naše može, kateri so res delali v korist svojemu bližnjemu. 

To pa je pisano na praznik 8. decembra. 
Erce Janez 

1 Kevrdnekov
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Odlikovanjci z Julijem Slapšakom leta 1932



14

Operativna dejavnost  
prostovoljnega gasilskega dru{tva Vodice

Ognjeni krst so Vodiški gasilci doživeli leta 1904 ob požaru v 
Šmartnem pod šmarno goro. Do konca prve svetovne vojne je sle-
dilo še 11 požarov do konca leta 1945 pa še 36 požarov. Do leta 
1973 so vodiški gasilci gasili 71 krat. To je bilo v povprečju enkrat 
na leto. Vendar večino tega časa v društvi ni bilo gasilskega vozila 
zato so bili gasilci manj mobilni in manjših požarov niso odhajali 
gasit drugam.  Do leta 1987 so potem vodiški gasilci gasili še 26 
krat skupno pa 97 krat. Poleg tega, da so gasilci v tem času dobili 
prvo zaresno gasilsko vozilo in sicer kombinirano vozilo TAM 5500 
in tako postali bolj mobilni se je razširil tudi nabor intervencij, ki so 
jih vodili gasilci. Po letih do danes je bilo potem takole:

Datum Opis intervencije in ostale aktivnosti PGD Kraj Število Opravljene 
   članov ure
18.03.1987 Požar stanovanjske hiše Zapoge  7 35
24.05.1988 Požar opuščenega vagona ( Šmenc ) Vodice  15 45
09.07.1988 Požar kozolca Vodice  7 21
26.03.1989 Gozdni požar Bokovški hrib 9 9
31.07.1989 Neurječrpanje Vodice  4 9
14.01.1990 Požar  čebelnjaka  Vodice  20 80
16.02.1990 Požar ind. objekta color Medvode Medvode  14 42
11.09.1990 Požar župnišča  Zapoge  11 11
27.06.1991 Pričetek dežurstva med slovensko vojsko Vodice  33 1168
29.07.1991 Požar drvarnice Bukovica  12 36
14.08.1991 Črpanje vode Vodice  4 24
21.11.1991 Črpanje vode Vodice 3 18
31.12.1991 Požar toplarja Topole   7 7
05.03.1992 Gozdni požar Bokovški hrib 9 9
10.11.1992 Neurječrpanje Vodice  4 9
17.03.1993 Gozdni požar Vodice  20 60
20.03 1993 Gozdni požar Jeprca  11 22
21.03 1993 Gozdni požar Medvode 3 3
22.03 1993 Gozdni požar Povodje   8 16
20.06.1993 Gozdni požar Vodice 6 12
02.10.1993 Požar gospodarskega poslopja Zapoge 21 84
20.23.1993 Črpanje vode Vodice 11 50
03.07.1994 Požar gospodarskega poslopja Šinkov turn 4 24
22.06.1995 Požar gospodarskega poslopja Vodice  18 380
27.08.1995 Požar gospodarskega poslopja Polje  7 21
06.09.1995 Požar kozolca Vodice  12 96
20.11.1995 Požar mizarske delavnice Vodice 3 18
27.12.1995 Padec smreke na hišo ( ledolom ) Vodice     9 27

Poveljnik PGD Vodice 
Damijan Jagodic GČ II.st
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Datum Opis intervencije in ostale aktivnosti PGD Kraj Število Opravljene 
   članov ure
1996 Požar  sobe v hiši Vodice  4 4
1996 Požar traktorske prikolice Vodice  3 3
1996 Požar v »skladišču« kmetijske zadruge na  Vodice  10 30
27.03.1997 Travniški požar Vodice   7 14
23.04.1997 Požar gospodarskega poslopja Vodice  20 200
16.07.1997 Požar smetišča v Lokarjih Vodice  6 30
30.10.1997 Požar stanovanjske hiše Vodice  6 14
22.01.1998 Dimniški požar Vodice  5 15
19.02.1998 Travniški požar Vojsko  5 1
februar Gozdni požar Pod Krvavcem 1 12
28.04.1998 Požar tesarske delavnice Moste  8 8
29.04.1998 Gozdni požar Vodice 4 4
07.11.1998 Črpanje vode Vodice  4 8
10.11.1998 Črpanje vode Vodice 4 8
13.02.1999 Požar kontejnerja za smeti Vodice  1 1
23.06.1999 Požar kozolca  Vodice  8 8
29.11.1999 Dimniški požar Vodice  3 3
09.02.2000 Dimniški požar Vodice  4 8
15.06.2000 Črpanje vode Vodice  2 2
21.07.2000 Požar osebnega avtomobila Vodice  6 6
21.08.2000 Gozdni požar VodiceMoste  3 1
06.11.2000 Črpanje vode Vodice 3 9
16.11.2000 Črpanje vode Vodice  2 4
21.12.2000 Dimniški požar Vodice 3 6
25.01.2001 Črpanje vode,  Osnovna šola Vodice Vodice, 2 4
25.05.2001 Goreči hlodi Vojsko  Gmajnica 4 8
28.06.2001 Požar na avtobusu, drevesnica Topole 9 18
30.06.2001 Požar na delovnem stroju, travnik Emone Bukovica 6 12
03 08.2001 Požar na osebnem  vozilu, Brniška 37 Vodice 6 12
03.08.2001 Požar v gozdu Koseze 3 3
09.08.2001 Požar na osebnem  vozilu, Kamniška 14 Vodice 6 14
19.01.2002 Požar na kontejnerju pri kulturnrm domu Vodice, 3 3
16.03.2002 Gozdni požar v Brezovcu, Občina Medvode Medvode 5 15.5
07.04.2002 Gozdni požar nad plinovodom v Kuharjevem borštu Zabrežje 7 28
28.09.2002 Požar na osebnem vozilu nasproti pokopališča Vodice, 3 6
08.12.2002 Dimniški požar v gostilni Kopitarjev hram Vodice,  3 8
28.03.2003 Požar na gospodarskem poslopju Skaručna 18 7 2
31.03.2003 Travniški požar  Šinkov Turn 3 2
17.06.2003 Požar na osebnem vozilu  Vodice, Pustnice 6 9
25.06.2003 Gozdni požar v gozdu  Vodice  Voglje Vodice 5 10
04.08.2003 Travniški požar ob cesti Vodice  Moste Vodice 5 12
08.10.2003 Požar na ostrešju praznega hleva Zapoge 6 6 6
08.11.2003 Lažni alarm Voglje, gozd 5 3
27.11.2003 Črpanje vode zaradi vdora vode na čistilni napravi Vodice 4 10
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Datum Opis intervencije in ostale aktivnosti PGD Kraj Število Opravljene 
   članov ure
22.12.2003 Vlek vozila iz jarka, avtocesta Vodice  Ljubljana Vodice 4 6
25.12.2003 Požar na osebnem vozilu, nesreča / avtocesta  Vodice 4 6
24.02.2004 Požar na trafo postaji, trafo ob šoli Vodice 3 7
21.04.2004 Požar na vrtni lopi Vodice / Repnje 2 4
23.07.2004 Odstranjevanje porušenih dreves po neurju na cesti Vodice  Brnik 5 19
02.08.2004 Izvoz na intervencijo brez posredovanja Dobruša 3 3
07.08.2004 Požar na gospodarskem poslopju, 
 vžig bal / silaža / Jeraj Smlednik, Jeraj 6 15
08.08.2004 Požar lesene barake Dornice 10 23
13.12.2004 Dimniški požar, Tavčar Vodice, Lokarje 4 6
19.12.2004 Požar na oseb. vozilu, cesta Vodice  Brnik Vodice 10 10
22.01.2005 Črpanje vode, počila cev – Kamniška 25 Vodice,  2 2
24.02.2005 Reševanje učenke iz bazena za meteorno 
 vodo pri zadružnem domu Utik 3 3
15.04.2005 Požar ob gozdu na travniku, cest. postaja Torovo Vodice 5 5
18.05.2005 Prometna nesreča na cesti Vodice  Kranj Vodice, Brniška 37 6 6
24.06.2005 Požar ob avtocesti / podrast je gorela Vodice  6 6
02.08.2005 Odstranjevanje os v stanovanju, Kamniška 67 Vodice  2 4
20.08.2005 Pranje cestišča na poti na Črno Vodice  2 2
24.09.2005 Izvoz na intervencijo brez posredovanja Zapoge 29 3 3
07.10.2005 Vlek vozila iz jarka  Vodice 1 1
24.10.2005 Prometna nesreča Vodice 3 3
05.12.2005 Črpanje vode iz silosa, Černivec Stane (pri Mazovc) Šinkov Turn 3 27
06.12.2005 Črpanje vode iz kleti, Lokarje Vodice 2 8
26.01.2006 Izvoz na intervencijo, dimniški požar na 
 stanovanjskem objektu, pri Kosmač / Debevec Vesca 11 3 10,5
31.03.2006 Črpanje vode iz kleti, OŠ Vodice 2 8
24.04.2006 Čiščenje fekalnih jaškov Vodice 6 30
03.05.2006 Zaščita območja pri OŠ Vodice (mrtva štorklja) Vodice 1 3
08.05.2006 Čiščenje kanalov, cona Lokarje Vodice 5 30
08.06.2006 Čiščenje kanalov, cona Lokarje Vodice  6 18
30.07.2006 Izklop naprave v prostoru, Kamniška 41 Vodice  1 1
08.08.2006 Prometna nesreča, križišče AC Zapoge  Vodice Vodice  3 6
02.11.2006 Gozdni požar v brniškem gozdu Brnik 5 10
11.11.2006 Zajezitev kanala pri  klubu Kubu Vodice 2 6
22.12.2006 Pranje dvorišča pri cerkvi Vodice 1 2
06.01.2007 Zajezitev kanala, Pustnice Vodice 2 4
01.02.2007 Prometna nesreča Vodice 6 18
19.02.2007 Namestitev odpadlih strešnikov Vodice 2 4
20.02.2007 Požarna straža pri kresovanju za pusta Vodice 5 40
23.02.2007 Gozdni požar ob avtocesti, Torovo Vodice 5 5
28.03.2007 Čiščenje in popravljanje žlebov na strehi pri cerkvi Vodice 6 12
15.04.2007 Varovanje prireditve spretnostne vožnje 
 z motorji pred Občino Vodice Vodice 2 12
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Datum Opis intervencije in ostale aktivnosti PGD Kraj Število Opravljene 
   članov ure
20.04.2007 Travniški požar ob avtocesti, Vodice  Šmartno Povodje 5 10
20.04.2007 Odstranjevanje odpadlih vej pri vrtcu Vodice Vodice 5 5
21.04.2007 Čiščenje in pranje igrišča pri OŠ  Vodice Vodice 4 8
24.04.2007 Čiščenje in pranje parkirnega prostora pri OŠ Vodice Vodice 2 2
24.04.2007 Intervencija ob poškodbi na glavnem vodovodu Vodice, Jegriše 17 5 30
26.04.2007 Čiščenje kanalov Vodice, Jegriše 6 2 2
06.05.2007 Požar na gospodarskem poslopju,  
  Seršen – pri Boltovc Vesca 10 17 51
23.06.2007 Požarna straža v gozdu  Risje Vodice 3 22
24.06.2007 Premetavanje sena zaradi nevarnosti 
 samovžiga, kmetija Rebolj Vodice 1 2
27.06.2007 Črpanje meteorne vode iz kletnih prostorov 
 stanovanjskega objekta Vodice, Nova ul. 9 9 27
05.07.2007 Odstranitev drevesa s cestišča na cesti 
 v Polje – pri Srčku / Hribar Repnje 1 3 12
12.07.2007 Požar v stanovanju  v zadružnem domu na Skaručni Skaručna 42  3 6
16.07.2007 Čiščenje kanalov Vodice, Lokarje 5 2 4
26.08.2007 Intervencija ob požaru na osebnem vozilu, 
 cestninska postaja Torovo Vodice 7 14
18.09.2007 Črpanje meteorne vode ob močnem deževju  Vodice, Kamniška 23   
  Vodice, Pustnice 10 40
  Utik 68 
19.09.2007 Čiščenje kanalov na Krvavški ulici Vodice,  2 4
19.09.2007 Črpanje meteorne vode na gradbišču ob grabnu Vodice,  2 6
22.09.2007 Odpiranje vhodnih vrat na stanovanjskem objektu Vodice, Vodiška 69 2 2
24.09.2007 Sodelovanje na akciji sanacije Železnikov po poplavah Železniki 12 168
28.12.2007 Cestninska postaja Torovo AC, intervencija, 
 požar na avtocisterni z bencinom Torovo 7 2 
09.01.2008 Požar na kontejnarju ob šoli Vodice Vodice 1 1
06.02.2008 Čiščenje kanalov, Ljubljana Verovškova Ljubljana 5 20
02.03.2008 Požar na zapuščenem vozilu v gozdu Vodice 15 45
14.04.2008 Odpiranje vrat na stanovanjskem objektu Vodice, Kamniška 2 2
31.05.2008 Požarna straža Vodice, Lokarje 5 25
15.06.2008 Izvajanje redarske službe ob izvedbi 
 kolesarske prireditve Vodice, Šmartno 16 80
20.06.2008 Prezračitev prostora Vodice,Kamniška 22 2 2
13.07.2008 Pomoč pri odpravljanju posledic 
 neurja na lokaciji Vodice Vodice 22 198
14.07.2008 Pomoč pri odpravljanju posledic neurja Vodice 3 9
25.07.2008 Iskalna akcija občana Burgar Cirila iz Vodic Vodice 13 78
01.08.2008 Cestninska postaja Torovo AC, intervencija, 
 požar na osebnem vozilu Torovo 6 12
30.08.2008 Izvajanja spremstva vožnje starodobnih 
 vozil društva Vodice Vodice, Gorenjska 3 30
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Datum Opis intervencije in ostale aktivnosti PGD Kraj Število Opravljene 
   članov ure
31.08.2008 Lažni alarm, kurjenje odpadkov Vodice, Kmetijska 1 1
17.09.2008 Cestninska postaja Torovo AC, intervencija, 
 požar na osebnem vozilu Torovo 11 33
05.10.2008 Požar na stanovanjskem objektu, podtikanje Vodice, Na Dole 1 17 136
06.10.2008 Popravilo strehe po požaru Vodice, Na Dole 1 10 30
11.12.2008 Črpanje vode iz kleti Lokarje 7 14
26.12.2008 Pobiranje zdravil pri lekarni v Vodicah Kopitarjev trg 1 1
19.02.2009 Sodelovanje pri odpravljanju posledic 
 prometne nesreče, Kamniška 23 Vodice 8 12
21.02.2009 Redarstvo na pustni povorki Vodice 1 6
03.03.2009 Gozdni požar, lažni alarm, Lebarž Vodice 1 4
27.03.2009 Požar pri župnišču, stanovanjski objekt Vodice 14 28
16.04.2009 Čiščenje kanalov  Vodice 1 3
05.05.2009 Intervencija na AC, Vodice  Ljubljana Vodice Ljubljana 9 9
23.05.2009 Intervencija na dvokolesniku, vžig motorja 
 na AC Ljubljana   Vodice Vodice 9 18
25.05.2009 Intervencija po neurju, odstranitev lipe pri 
 Kulturnem domu, Kopitarjev trg Vodice 18 72
13.06.2009 Redarstvo na prireditvi, lokacija Lokarje Vodice 2 6
22.08.2009 Čiščenje kanalov, Ob grabnu Vodice 2 4
28.08.2009 Čiščenje kanalov, Klub  Kubu Vodice 1 1
14.10.2009 Čiščenje kanalov in silosov, KZ Medvode, 
 lokacija Vodice  trgovina Vodice 2 4
30.10.2009 Sodelovanje pri odpravljanju posledic 
 prometne nesreče, Kamniška 22 Vodice 4 8
03.11.2009 Dimniški požar na stanovanjskem objektu Pot na črno 3,  6 6
18.11.2009 Prometna nesreča na AC Vodice  Ljubljana  8 24
30.11.2009 Požar na stanovanjskem objektu Polje 29 20 100
26.01.2010 Dimniški požar na stanovanjskem objektu, Vodice Kmetijska 5 2 4
10.02.2010 Dimniški požar na stanovanjskem objektu, Vodice Vodiška 1 4 8
21.02.2010 Dimniški požar na stanovanjskem objektu, Vodice Kocljeva 10 6 24
21.04.2010 Odpiranje stanovanja, Vodice Kamniška 51 C 2 2
03.05.2010 Čiščenje kanalov, Vodice Kamniška 24 3 6
16.05.2010 Požar na stanovanjskem objektu  Vodice Pot na črno 12 10 30
24.05.2010 Razlitje kurilnega olja ob prometni nesreči na AC Torovo 17 112
28.05.2010 Požar na objektu – skladišče, Vodice Lokarje 19 9 18
10.07.2010 Intervencija na vodovodnem omrežju, 
 počena cev, Vodice Lokarje 26 3 6
01.09.2010 Požar na stanovanjskem projektu, kurilnici, 
 Žebovec, Ob hribu 18 Vodice 8 24
18.09.2010 Črpanje vode ob močnem deževju, Vodice Vodiška 43 11 11
18.09.2010 Črpanje vode ob močnem deževju, Vodice Pirčeva 9 2 3
18.09.2010 Črpanje vode ob močnem deževju, Vodice Pirčeva 11 3 30
18.09.2010 Črpanje vode ob močnem deževju, Vodice Pirčeva 13 3 15
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Datum Opis intervencije in ostale aktivnosti PGD Kraj Število Opravljene 
   članov ure
18.09.2010 Črpanje vode ob močnem deževju, Vodice Krvavška 18 3 39
19.09.2010 Črpanje vode ob močnem deževju, Vodice Krvavška 12 10 80
19.09.2010 Črpanje vode ob močnem deževju, Vodice Krvavška 13 2 8
19.09.2010 Črpanje vode ob močnem deževju, Vodice Krvavška 14 9 36
19.09.2010 Črpanje vode ob močnem deževju, Vodice Krvavška 20 2 10
20.09.2010 Črpanje vode ob močnem deževju,  Utik, novo naselje 7 28
23.09.2010 Čiščenje kanalov – Kopitarjev trg, Vodice Vodice 4 8
13.10.2010 Požar na vozilu na AC Ljubljana  Kranj Vodice 9 18
23.10.2010 Požar na kontejnerju za smeti pri vrtcu 
 ŠKRATEK SVIT v Vodicah Vodice 5 10
25.11.2010 Požar na gospodarskem stroju  traktor Repnje 36 6 12
07.12.2010 Odstranjevanje ledenih sveč s strehe Vodice 1 1
15.01.2011 Varovanje ceste ob sečnji dreves Vodice 2 4
20.01.2011 Prometna nesreča na AC Vodice  Ljubljana AC 6 6
27.01.2011 Črpanje vode iz kleti, Vodice Kamniška 26 3 9
08.03.2011 Požar v naravi – živa meja Vodice, Pirčeva 11 22
11.03.2011 Prezračevanje prostorov v stanovanjski hiši 
 zaradi izhajanja plina Vodice 1 1
18.03.2011 Čiščenje kanala na cesti Brniška  Pirčeva Vodice 3 9
22.03.2011 Varovanje ceste ob sečnji dreves Vodice 2 4
15.04.2011 Požar v naravi – požar trave, Vodice čistilna npr 3 6
26.04.2011 Intervencija ob razlitju vode v stanovanju Vodice, Kamniška 57 f 7 14
15.06.2011 Čiščenje kanala Vodice, Jegriše 2 6
18.06.2011 Čiščenje kanala Vodice, Nova ulica 2 6
19.07.2011 Čiščenje kanala Vodice, Jegriše 2 6
20.10.2011 Požar na vozilu, AC Vodice  Ljubljana AC 11 33
31.10.2011 Odpiranje vrat na stanovanjskem objektu Repnje 41 2 16
05.11.2011 Puščanje hidranta  Kamniška c. Vodice 2 1
26.11.2011 Čiščenje jaška in cevi Repnje 2 4
20.02.2012 Požar garaže in drvarnice  »Pri Bognarčku« Nahtigal Utik 28 10 30
07.03.2012 Puščanje hidranta, zamrznil Lokarje, Vodice 2 1
28.03.2012 Čiščenje kanala Kamniška c. Vodice 3 6
05.04.2012 Obžagovanje nalomljenih vej lipe Vodiška c. Vodice 5 10
16.04.2012 Čiščenje vodnjaka Brniška c. Vodice 3 9
17.04.2012 Čiščenje vodnjaka Brniška c. Vodice 3 9
21.04.2012 Čiščenje greznice Jegriše. Vodice 1 3
12.05.2012 Lažni klic za požar v naravi  gozd Smer Voglje 11 17
17.05.2012 Reševanje mačka s strehe Vodice, Pirčeva 1 1
16.06.2012 Čiščenje odtočne cevi Vodice 2 4
03.07.2012 Opravljanje nadzora pri kurjenju vej v gozdu Smer Voglje 1 1
17.07.2012 Čiščenje odtočnih kanalov Žeje 6 18
27.08.2012 Čiščenje sončnih celic Vodice 2 8



20

Mladina
Delo z mladino je prijetno, a včasih tudi naporno. Da lahko uspešno 
delujemo, moramo slediti nekemu okvirnemu načrtu dela z mladimi, 
ki pri nas zgleda nekako takole: 
Leto začnemo z zborom mladih, kjer se pogovorimo kaj smo nare-
dili in osvojili  v preteklem letu in si začrtamo plane za naprej. Če 
imamo srečo z vremenom, izvedemo smučarsko tekmo z gasilskimi 
veščinami  na »Žimančevih njivah«. V marcu s predstavniki mladine 
prisostvujejo na zboru mladih GZ Vodice. Sledi očiščevalna akcija 
okolja, kjer mladi zelo dobro zastopajo svoje vrste. Ker se mora 
gasilec znajti tudi v naravi imamo tekmovanje v gasilski orientaciji 

na rela ciji Zapoge preko repenjskega hriba in sv. Tilna do gasilskega doma v Repnjah.  
V maju vsako leto tradicionalno poromamo na Šmarno goro v čast zavetnika gasilcev, 
svetega Florijana. Sledi občinsko gasilsko tekmovanje, kjer društvo zastopa po ena ekipa 
v vsaki kategoriji: pionirke, pionirji, mladike in mladinci. V juliju sodelujejo pri gasilski 
veselici z prodajo srečk. V mesecu požarne varnosti, oktobru,  izvedemo gasilski kviz v 
Repnjah,  v decembru pa izdelujemo voščilnice s katerimi razveselimo ostala društva, 
zavode in podjetja, ki sodelujejo z nami.
Vsake tri leta pa mladi v poletnih mesecih odidejo tudi na gasilsko letovanje; bodisi ob 
morju, reki ali v gorah, kjer nekaj časa posvetimo gasilskim aktivnostim, ostalega pa 
porabimo za zabavo. 
Da pa mladina lahko deluje, mora društvo imeti tudi mentorje mladine, ki so tu še kako 
pomemben člen. Le te je potrebno usposabljati, da bodo svojo ljubezen do dela z mladi-
mi skozi ustrezne tečaje specialnosti in druga usposabljanja dopolnili z znanjem za sodo-
ben pristop in delo z gasilskim podmladkom.
Mladi so in bodo bogastvo vsake skupnosti in tega se v našem prostovoljnem društvu 
še kako zavedamo saj bomo brez mladega in izobraženega kadra le s težavo premagali 
vedno težje in zahtevnejše  naloge  našega poslanstva – biti gasilec.

Dejavnosti PGD Vodice
Poleg gašenja požarov in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah, kar je osnovna de-
javnost Prostovoljnega gasilskega društva Vodice pa smo vodiški gasilci dejavni še na drugih 
področjih. Najstarejša je prav gotovo organizacija klobasarske tombole, ki jo v društvu or-
ganiziramo že vsa leta od ustanovitve naprej razen med 2 svetovno vojno. Osnovni namen 
tombole je bil in je še vedno zbiranje sredstev za nakup prepotrebne gasilne opreme. 
Tradicija organiziranja gasilskih veselic ni tako bogata, saj so bile gasilske veselice v Vod-
icah le ob posebnih priložnostih kot je prevzem in blagoslov Gasilskega doma, večje 
gasilske opreme (črpalke in vozila) ter ob okroglih obletnicah društva. Zadnjih enajst let 
pa je bila gasilska veselica v Vodicah organizirana vsako leto. 
Posebna tradicija gasilstva je tudi izdajanje in raznašanje gasilskih koledarjev v drugi polovi-
ci meseca decembra. Na začetku so bili koledarji samo enolistni za celo leto, zadnjih 10 let 
od 100 obletnice naprej pa so koledarji 6 listni. Na ta način gasilci svoje delo predstavimo 

Komisija za mladino, 
Jerneja Čebulj, 
višji gasilec
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občanom na področju, ki ga pokriva naše društvo, zberemo ki pa jih zberemo na ta način 
pa nam pomagajo vzdrževati in dopolnjevati našo gasilno in reševalno opremo.  
Gasilci se vsako leto udeležujemo tudi Florjanovih maš. Pred drugo sv. vojno so bile Flor
janove maše za rajne gasilce v Farni cerkvi v Vodicah. Tradicijo smo ponovno oživili leta 
1991 najprej z mašami na Šmarni gori, kasneje od leta 1992 pa še eni od cerkva v dolini. 
Vsako leto se udeležujemo tudi praznovanj sosednjih gasilskih društev in zvez. Na ta 
način se ustvarjajo prijateljske vezi z gasilci sosednjih društev in zvez, hkrati pa se izmen-
juje znanje in izkušnje, ki jih gasilci pridobivamo na vajah in intervencijah. 

Udeleženci proslave ob 100 letnici GD Maribor - mesto

Člansko in veteransko regijsko tekmovanje 1999



22

Popis prevažanja {marnogorskih zvonov  
iz Št. Vida na Šmarno goro dne 2. julija 1928
Odbor za nabavo šmarnogorski zvonov je naprosil Savsko gasilsko župo in gasilno društvo 
Vodice, Polje in Šinkov turn, da pomaga pri prevozu in na goro.
Tov. načenik Franc Erce iz Vodic št. 52 skliče skupno sejo dne 29.6. ob 3 uri popoldan v 
gasilni dom v Vodicah, povabi zastopnike društev Polje in Šinkov turen. Ko jim načelnik 
pove in pojasni prošno in pomen so bili vsi gasilci rade volje pripravljeni iti pomagat 
nekateri so bili dnevno zaposleni v Ljubljani pa so se izjavili da puste šiht da gredo na 
goro zvon vlečt ali pa potiskat. Sestavil se je takoj program, kako se bo delalo. Člani vsi 
v delavni beli obleki in čepice, vsak 4. član gasilec naj vzame s seboj močno vrv za slučaj 
če bo potreba vleči za varv na ovinkih ali za slučaj, da bi konji ne mogli. Nastop se je 
določil ob 2. – ½ 3 ure zjutraj za društvo Vodice pred Florjanovo hišo. Trobentača Janez 
Jeraj in Janez Blažič naj zatrobita nato se je 2 krat ustrelilo s topom tekom pol ure je 
bilo že zbranih 30 gasilcev z Vodic, Bukovice in Utika. Tovariš tajnik jih nagovori »Možje 
tovariši, čas je da odrinemo doživeli smo dan pomemben in slovesen kakoršnega ne 
bomo več. Prosimo še za pomoč Božjo. Gasilec Martinc moli angelovo češenje, zbor mož 
glasno odgovarja, veliko veselje in navdušenje naenkrat vzkipi, zapojo še eno pesem 
in takoj zasedejo kolesa in odhite vriskajoč in pojoč v lepo poletno jutro proti Št. Vidu. 
Bilo je kakor velika bela vrsta metuljev. Istočasno so tudi odrinili vozniki, ker je Vodiško 
društvo, Polje in Šinkov turn prevzelo prevoz drugega ali Marijinega zvona s težo 1736 
kg. Voz je dal novi tajsel Franc Jereb Rebolj iz Vodic št. 39 in tudi član društva konje pa 
gruntarji iz Vodic in Fare. Iz Vodic so vozili Franc Keržič št. 50 in Feliks Tavčarjev – Jerajov. 
S Polja Janežič in Resman vsak z enim parom, z Repen  sta dala Koblanc in Bravhar vsak 1 
konja, tako da je bilo skupaj 5 parov konj. V Šmartnu se nam je pridružilo gasilno društvo 
Šinkov Turn, v Tacnu pri Koširju pa Polsko društvo, potem smo korakali v štiri stopa 64 
mož po številu v Št.Vid. Srečali smo že v Št.Vidu ta veliki zvon, ki so ga peljali Štvidčani 
takoj za njim pripeljeta Franc Keržič in Feliks Tavčar drugi zvon, ki je po splošnem mnenju 
najlepši okrašen voz z belim, bel šop pušeljc, bela zastava in venci vsi z belim okrašeni, 
povečalo je še občudovanje krasno lepi težki konji in bleščeča težka starinska vprega. 
Pred sprevodom je igrala tudi slavna Bokuška godba na pihala 15 mož po številu. V Tacnu 
pri Koširju so upregli še 3 pare konj, tako da so ga potem peljali s 5 pari. Na Vikerčah 
so premenjali, tako da so peljali mali zvon parvi, potem drugi zvon, potem tretji zvon in 
nazadne veliki zvon in tako so peljali skoz na goro. Pri parvem ovinku nad Matijovcam 
za Vrham, tam so pa 4. pare odpregli, samo par Matevžovih konj je ostal trajno uprežen, 
ker se je izjavil, da hoče priti prav do cerkve. Z vsemi pari pa ni bilo mogoče zavijati na 
ovinkih. Takoj na prvem ovinku je moštvo navezalo vrvi in prijelo vse kar je moglo in 
vleklo tako, da ene krat konji niso nič peljali in to se je ponavljalo skozi na ovinkih. Kar je 
bilo pa naravnost so pa zopet vpregli konje. Najhujši je bilo od Gorjanca do vrh ovinka 
nad štalam. Na tem ovinku je vleklo vse konji in moštvo tako, da je imel vsak las in vsaka 
dlaka svojo kapljo. Po odmoru 10 minut smo šli dalje, upregli 4 pare konj in vse moštvo 
gotovo 100 po številu, ker med tem časom so se nam pridružili še gasilci iz Zapog in smo 
vlekli do zgor kapelice sv. Antona do ovinka od tod dalje za Vodiškem farovžem skozi 
vrata proti cerkvi. Od tod dalje je zapeljal Matevžovc sam s svojimi konji ob ½ 10 ure 
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dopoldne, ko je pozdravila Slavna Bokuška godba po srečnem prevozu in na srečo so ga 
takoj potegnili v zvonik. Kdor je takrat videl zmučene možakarje od potu vse premočene 
in vendar žarečih nepopisno veselih obrazov, ta bo razumel, kar je izrazil eden »trpel 
sem kot še nikoli a je fletno kot še nikoli«, več mož je bilo še tešč vendar jih ni zadrževala 
ne lakota, ne žeja, ne vročina, ne pot, ne napor.  Zvon mora biti na gori, vsak je delal za 
vse in tudi dosegel. Po kratkem oddihu med katerim so postregle utrujenemu moštvu 
Vodiška dekleta s kruhom in vinom so se vrnili gasilci na pomoč zadnemu velikemu 
zvonu, godba je pa igrala koračnico in šla tudi na pomoč. Pri temu vozu so pa Štviški konji 
vsi odpovedali, niso jih mogli spraviti več naprej, potem ni ostalo drugega kakor vpreči 
ljudi. Tu je pa vleklo vse nad 100 mož vspredaj, še več od zadej, kdor ni mogel doseči 
vrvi je vlekel soseda za roko. Naprej potiskali so se v hrbte prednih in zadnih tako, da so 
enkrat res zanesli voz malo na stran. Ob 11 uri je bil že veliki zvon pri cerkvi kakor kaže 
slika št. 1 naša slika je št. 2 in tako prav kmalu v zvoniku. Prevoz malih dveh zvonov se je 
izvršil brez vsakih težav. Navdušenje ljudstva je bilo veliko. Takoj nato smo šli v cerkev, 
ker so bile pete litanije in zahvalna pesem v zahvalo za srečni prevoz. Niti najmanjše 
nesreče ni bilo ne pri ljudeh in ne pri živini in to pri taki veliki skupni teži 6958 kg. Vodiški 
topič je z veselim pokanjem oznanjal gorenski, da so zvonovi srečno prispeli na Šmarno 
goro. Neki nevošlivi Štviščan je vprašal Franc Pirca zakaj strelja vedno na Vodiško stran 
pa se mu je krepko odrezal ali ste kaj dali za smodnik, mi smo ga sami kupili. Takoj nato 
pa je spustil par strelov proti ŠtVidu in Ljubljani. Hrastar iz Vodic član Janez Pirc je izjavil 
»danes ne bom nič molil sem bil za vola voli pa ne molijo«. 

Ta članek sem spisal zato, da naj ostane društvu v spomin. 
Vodice 10.7.1928 Ivan Jeraj Vodice 107 (t.č. tajnik) 
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Vodstvo PGD Vodice
Leto Načelnik Podnačelnik Poveljnik Pov. Namestnik Tajnik Blagajnik 
  / Pomočnik
1903 Julij Slapšak Franc Erce   Alojzij Grajzar 
1904 Julij Slapšak Franc Erce   Alojzij Grajzar 
1905 Julij Slapšak Franc Erce   Alojzij Grajzar 
1906 Julij Slapšak Franc Erce   Alojzij Grajzar 
1907 Julij Slapšak Franc Erce   Alojzij Grajzar 
1908 Julij Slapšak Franc Erce   Alojzij Grajzar 
1909 Julij Slapšak Franc Erce   Janez Jeraj 
1910 Julij Slapšak Franc Erce   Janez Jeraj 
1911 Julij Slapšak Franc Erce   Janez Jeraj 
1912 Franc Erce  Franc Keržič  Janez Jeraj 
1913 Franc Erce  Franc Keržič  Janez Jeraj 
1914 Franc Erce  Franc Keržič  Janez Jeraj 
1915 Franc Erce  Franc Keržič  Janez Jeraj 
1916 Franc Erce  Franc Keržič  Janez Jeraj 
1917 Franc Erce  Franc Keržič  Janez Jeraj 
1918 Franc Erce  Franc Keržič  Janez Jeraj 
1919 Franc Erce  Franc Keržič  Janez Jeraj 
1920 Franc Erce  Franc Keržič  Janez Jeraj 
1921 Franc Erce  Franc Keržič  Janez Jeraj 
1922 Franc Erce  Franc Keržič  Janez Jeraj 
1923 Franc Erce  Franc Keržič  Janez Jeraj 
1924 Franc Erce  Franc Keržič  Janez Jeraj 
1925 Franc Erce  Franc Keržič  Janez Jeraj Anton Jeraj
1926 Franc Erce  Franc Keržič  Janez Jeraj Anton Jeraj
1927 Franc Erce  Franc Keržič  Janez Jeraj Anton Jeraj
1928 Franc Erce  Franc Keržič  Janez Jeraj Anton Jeraj
1929 Janez Jeraj  Franc Keržič Janez Keržič Primož Cankar Anton Jeraj
1930 Janez Jeraj  Franc Keržič Janez Keržič Primož Cankar Anton Jeraj
1931 Franc Erce  Franc Keržič Janez Keržič Janez Erce Anton Jeraj
1932 Franc Erce  Franc Keržič Janez Keržič Janez Erce Anton Jeraj
1933 Feliks Tavčar  Cankar Primož Janko Jež Franjo Ziherl Jožef Kramar
1934 Feliks Tavčar  Cankar Primož Janko Jež Franjo Ziherl Jožef Kramar
1935 Feliks Tavčar  Janko Jež Janez Toni Franjo Ziherl Jožef Kramar
1936 Feliks Tavčar  Janko Jež Janez Toni Franjo Ziherl Jožef Kramar
1937 Franc Erce  Janez Logar Janez Toni Janez Erce Anton Jeraj
1938 Franc Erce  Janez Logar Janez Toni Janez Erce Anton Jeraj
1939 Franc Erce  Janez Logar Janez Toni Janez Erce Anton Jeraj
1940 Franc Erce  Janko Jež Janez Logar Janez Erce Anton Jeraj
1941 Franc Erce  Janko Jež Janez Logar Janez Erce Anton Jeraj
1942 Franc Erce  Janko Jež   
1943 Franc Erce  Janko Jež   
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1944 Franc Erce  Janko Jež   
1945 Franc Erce  Janko Jež   
1946 Janez Erce  Janko Jež   
1947 Janez Erce  Janko Jež   
1948 Janez Hafner  Janko Jež Janez Logar Janez Erce Vinko Blažič
1949 Janez Hafner  Janko Jež Janez Logar Janez Erce Vinko Blažič
1950 Janez Germovnik  Janko Jež Ivan Traven Janez Erce Vinko Blažič
1951 Franc Grilc  Janko Jež Ivan Traven Janez Erce Franc Kimovec 
1952 Franc Grilc  Janko Jež Ivan Traven Janez Erce Franc Kimovec 
1953 Franc Grilc  Janko Jež Ivan Traven Janez Erce Franc Kimovec 
1954 Janko Jež  Karol Keržič Alojz Jeraj Florjan Erce Franc Lah 
1955 Janko Jež  Karol Keržič Alojz Jeraj Florjan Erce Franc Lah 
1956 Janez Erce  Matija Pirc Alojz Jeraj Ivanka Lah Franc Lah 
1957 Matija Pirc  Florjan Erce Jože Šimnovec Janez Erce Franc Lah 
1958 Matija Pirc  Florjan Erce Jože Šimnovec Janez Erce Franc Lah 
1959 Matija Pirc  Florjan Erce Jože Šimnovec Kristina Hafner Franc Lah 
1960 Matija Pirc  Florjan Erce Vilo Černivec Kristina Hafner Franc Lah 
1961 Matija Pirc  Florjan Erce Vilo Černivec Kristina Hafner Franc Lah 
1962 Florjan Erce  Vilo Černivec Janez Kšela Kristina Hafner Franc Lah 
1963 Florjan Erce Pirc Matija Vilo Černivec Janez Kšela Kristina Hafner Franc Lah 
1964 Florjan Erce Ciril Burgar Vilo Černivec Janez Kšela Kristina Hafner Franc Lah 
1965 Janez Kšela  Vilo Černivec Alojz Jeraj Ivanka Lah Franc Lah 
1966 Janez Kšela  Vilo Černivec Alojz Jeraj Andrej Novak Franc Lah 
1967 Janez Kšela  Vilo Černivec Janez Jeraj Andrej Novak Matija Pirc
1968 Janez Kšela  Vilo Černivec Janez Jeraj Andrej Novak Matija Pirc
1969 Janez Kšela  Vilo Černivec Janez Jeraj Andrej Novak Matija Pirc
1970 Florjan Erce Janez Kšela Anton Žitnik Vilo Černivec Andrej Novak Kristina Blažič
1971 Florjan Erce Janez Kšela Anton Žitnik Vilo Černivec Ivanka Lah Kristina Blažič
1972 Florjan Erce Janez Kšela Anton Žitnik Vilo Černivec Ivanka Lah Kristina Blažič
1973 Florjan Erce Matija Pirc Anton Žitnik Janez Podgoršek Janez Erce Kristina Blažič
1974 Florjan Erce Matija Pirc Anton Žitnik Janez Podgoršek Janez Erce Kristina Blažič
1975 Florjan Erce Matija Pirc Anton Žitnik Janez Podgoršek Janez Erce Kristina Blažič
1976 Florjan Erce Leopold Kuhta Janez Podgoršek Andrej Jeraj Anica Brank Kristina Blažič
1977 Florjan Erce Leopold Kuhta Janez Podgoršek Andrej Jeraj Anica Brank Kristina Blažič
1978 Florjan Erce Leopold Kuhta Janez Podgoršek Andrej Jeraj Anica Brank Kristina Blažič
1979 Florjan Erce Franc Jerinc Janez Podgoršek Andrej Jeraj Anica Brank Kristina Blažič
1980 Franc Sodnik Franc Jerinc Janez Podgoršek Andrej Jeraj  Kristina Blažič
1981 Franc Sodnik  Janez Podgoršek Andrej Jeraj Vilma Pirc Kristina Blažič
1982 Franc Sodnik  Janez Podgoršek Andrej Jeraj Vilma Pirc Kristina Blažič
1983 Franc Sodnik  Janez Podgoršek Andrej Jeraj Vilma Pirc Kristina Blažič
1984 Brane Burgar Franc Sodnik Ciril Burgar Janez Podgoršek Vilma Pirc Kristina Blažič
1985 Brane Burgar Franc Sodnik Ciril Burgar Janez Podgoršek  Kristina Blažič
1986 Brane Burgar Franc Sodnik Janez Podgoršek Andrej Jeraj  Kristina Blažič
1987 Brane Burgar Franc Sodnik Janez Podgoršek Andrej Jeraj Nika Sovinc Kristina Blažič
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1988 Anton Germovnik Alojz Stanonik Janez Podgoršek Andrej Jeraj Nika Sovinc Kristina Blažič
1989 Anton Germovnik Alojz Stanonik Janez Podgoršek Andrej Jeraj Nika Sovinc Kristina Blažič
1990 Alojz Stanonik  Janez Podgoršek Andrej Jeraj Franc Sodnik Štefka Jeraj
1991 Alojz Stanonik  Janez Podgoršek Andrej Jeraj Franc Sodnik Štefka Jeraj
1992 Brane Burgar Grega Kastelic Janez Podgoršek Andrej Jeraj Franc Sodnik Štefka Jeraj
1993 Brane Burgar Grega Kastelic Janez Podgoršek Andrej Jeraj Franc Sodnik Štefka Jeraj
1994 Brane Burgar  Janez Podgoršek Andrej Jeraj Franc Sodnik Štefka Jeraj
1995 Brane Burgar  Janez Podgoršek Andrej Jeraj Franc Sodnik Štefka Jeraj
1996 Bogomir Novak Brane Burgar Janko Lužar Andrej Jeraj Franc Sodnik Štefka Jeraj
1997 Bogomir Novak Brane Burgar Damijan Jagodic Andrej Jeraj Franc Sodnik Majda Novak
1998 Bogomir Novak Brane Burgar Damijan Jagodic Andrej Jeraj Franc Sodnik Majda Novak
1999 Bogomir Novak Brane Burgar Damijan Jagodic Andrej Jeraj Franc Sodnik Majda Novak
2000 Bogomir Novak Brane Burgar Damijan Jagodic Andrej Jeraj Franc Sodnik Majda Novak
2001 Bogomir Novak Brane Burgar Damijan Jagodic Andrej Jeraj Franc Sodnik Majda Novak
2002 Bogomir Novak Brane Burgar Damijan Jagodic Andrej Jeraj Franc Sodnik Majda Novak
2003 Bogomir Novak Brane Burgar Damijan Jagodic Primož Erce Robert Čebulj Majda Novak
2004 Bogomir Novak Brane Burgar Damijan Jagodic Primož Erce Robert Čebulj Majda Novak
2005 Bogomir Novak Brane Burgar Damijan Jagodic Primož Erce Robert Čebulj Majda Novak
2006 Bogomir Novak Brane Burgar Damijan Jagodic Primož Erce Robert Čebulj Majda Novak
2007 Bogomir Novak Brane Burgar Damijan Jagodic Primož Erce Robert Čebulj Majda Novak
2008 Bogomir Novak Anže Jeraj Damijan Jagodic Primož Erce Jerneja Čebulj Milena Jeraj
2009 Bogomir Novak Anže Jeraj Damijan Jagodic Primož Erce Jerneja Čebulj Milena Jeraj
2010 Bogomir Novak Anže Jeraj Damijan Jagodic Primož Erce Jerneja Čebulj Milena Jeraj
2011 Bogomir Novak Anže Jeraj Damijan Jagodic Primož Erce Jerneja Čebulj Milena Jeraj
2012 Bogomir Novak Anže Jeraj Damijan Jagodic Primož Erce Jerneja Čebulj Milena Jeraj
2013 Bogomir Novak Jaka Štupar Damijan Jagodic Primož Erce Aleš Jeraj Milena Jeraj

Upravni odbor društva leta 1973
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Statistika Prostovoljnega gasilskega dru{tva 
Vodice v letu 2013-06-16
Skozi zgodovino se je članstvo v Prostovoljnem gasilskem društvu zelo spreminjalo. Od 
začetkov leta 1903, ko je 1.3.1903 društvo ustanovilo 28 članov in še v istem letu naraslo 
na 33 članov. Članstvo je  potem do leta 1939 večinoma raslo in takrat štelo 82 članov. 
V letu 1940 je 17 članov izstopilo in se priključilo novoustanovljenemu društvu PGD Bu-
kovica – Utik. Po vojni ko se je društvo ponovno formiralo je bilo vanj uradno vključenih 
36 članov. Vendar se je kasneje aktiviralo več članov, ki so bili v društvu aktivni že pred 
vojno pa jih je vojna vihra tako ali drugače oddaljila od gasilstva. Članstvo pa je iz leta 
v leto raslo. Tako je bilo leta 1963 v društvo vpisanih 65 članov, leta 1971 pa 84 članov. 
Skupaj je bilo do leta 1971 v društvu 270 članov. Do leta 1972 je veljalo, da so v društvo 
polnopravno včlanjeni samo polnoletni člani. Po letu 1972 pa so bili polnopravni člani 
tudi pionirji od dopolnjenega 7 leta naprej. Ker pa je pri mladini dostikrat tako, da eno 
leto tekmuje potem pa mogoče nikoli več, se je članstvo mladine vodilo v posebnih 
evidencah v matično knjigo društva pa so se vpisali ko so dopolnili 18 let. ob 100 letnici 
društva je bilo tako v društvo vključenih 197 članov v letu 2013 pa je ta številka 215 
članov. Skupno število članov, ki je kadarkoli delovalo v prostovoljnem društvu Vodice 
pa je preko 500 članov. 

Upravni odbor, poveljstvo in nadzorni odbor leta 2013



28

Ostali statistični podatki pa so:

^lani po starosti: 

 Starost Skupno                     V teritorialnih PGD
 v dopolnjenih št. članov   poklicni                prostovoljni
 letih po evidenci vsi gasilci ženske moški
 do 5          
 6 do 11 21 21   10 11
 12 do 15 33 33   14 19
 16 do 18 24 24   9 15
 19 do 27 43 43   13 30
 28 do 45 48 48   4 44
 46 do 55 11 11     11
 56 do 63 8 8     8
 nad 63 27 27   8 19
 SKUPAJ 215 215   58 157

^ini aktivnih vrst ~lanov:

  Stopnje činov    ostali aktivni člani  Veterani
   M Ž Skupaj M Ž Skupaj
  gasilec 28 6 34 3 1 4
  gasilec I. stopnje 7 1 8   4 4
  gasilec II. stopnje 15   15 8 3 11
  višji gasilec 8 1 9      
  nižji gasilski častnik I. stopnje 8   8      
  nižji gasilski častnik II. stopnje 5   5 6   6
  gasilski častnik 1   1      
  gasilski častnik I. stopnje 1   1      
  gasilski častnik II. stopnje 3   3 2   2
  višji gasilski častnik organizacijske 
 smeri II. stopnje 1   1    
 SKUPAJ 77 8 85 19 8 27

Aktivne vrste {lanov po temeljnih usposabljanjih:

 Naziv specialnosti Št. članov Št. članic Skupaj
 osnovni tečaj za gasilca 46 6 52
 nadaljevalni tečaj za gasilca 58 8 66
 tečaj za vodjo skupine 8 1 9
 tečaj za vodjo enote 19   19
 tečaj za vodjo enot 6   6
 tečaj za višjega strokovnega svetovalca 1   1
 SKUPAJ 138 15 153
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Člani društva leta 2013

Aktivne vrste ~lanov po dopolnilnih usposabljanjih:

Naziv specialnosti   Št. članov Št. članic Skupaj
tečaj za usposabljanje gasilcev za gašenje notranjih 
požarov modul A 6   6
tečaj za usposabljanje gasilcev za delo z motorno žago 2   2
tečaj za usposabljanje gasilcev za gašenje notranjih 
požarov modul B 2   2
tečaj za strojnika 18   18
tečaj za uporabnika dihalnega aparata 12 1 13
tečaj za uporabnika radijskih postaj 16 1 17
tečaj za tehničnega reševalca 9 1 10
tečaj za reševalca ob nesrečah z nevarnimi snovmi 4   4
tečaj za sodnika gasilskih in gasilskošportnih disciplin 3   3
tečaj za bolničarja 4   4
usposabljanje za informatiko 1   1
tečaj za mentorja mladine 3 1 4
SKUPAJ 80 4 84
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EFA FLEX INŽENIRING D.O.O.
JAGODIc IGOR D.O.O.
JERAJ PLUS D.O.O.
KA OLJE D.O.O.
KLJUčAVNIčARSTVO ROMAN JANHAR S.P.
ELMUS ELEKTRO STORITVE, SEBASTJAN MULEc S.P.
BALET D.O.O.
AVATAR SISTEMI D.O.O.
DR. KONEKT D.O.O.
LOJZE ŠTEBE S.P. 
McLOW D.O.O.
PEKARNA PREST JAGODIc, DAMIJAN JAGODIc S.P.
PLADENT D.O.O.
PRO EMBA D.O.O.
PVT D.O.O., PREVOZNIŠTVO, VULKANIZERSTVO, SERVIS, TRGOVINA
RAčUNOVODSKE STORITVE ESKONT D.O.O. 
RAčUNOVODSTVO JERAJ D.O.O.
VRTNARSTVO, cVETLIčARSTVO TOMAŽ BRANK S.P.   
Z-G JERINc D.O.O.    
ZAKLJUčNA DELA ROMAN ROPRET S.P.    
DARKO JERAJ S.P.   
ELIM D.O.O.    
MIZARSTVO FRANcI STARE S.P.    
IGOR PALISKA D.O.O.   
KIRURGIJA LAH D.O.O.    
MIZARSTVO JANEZ BILBAN S.P.    
MIZARSTVO STANONIK MARTIN S.P.   
POSLOVNO SVETOVANJE NOVAK & PARTNER D.N.O.
TENIS KLUB KUBU VODIcE D.O.O.    
ŠEJK D.O.O.   
TELEKOMUNIKAcIJE LOčNIŠKAR JOŽE S.P.   
JAGODIc BARBARA S.P.    
ROK ŽVELc S.P.   
ŠIVILJSTVO VERONIKA JERAJ S.P.    
MARJANA D.O.O.    
TAPETNIŠTVO JANEZ PODGORŠEK S.P.   
AVTOMEHANIKA FRANcI JEREB S.P.    
HOPAHOP KLEMEN BILBAN S.P.    
MESARIJA SELAK MARKO SELAK S.P.   

Donatorji
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