
 
 

 

KRONIKA PROSTOVOLJNEGA GASILSKEGA DRUŠTVA 

LJUBLJANA- TRNOVO 

 

 
Društvo je bilo ustanovljeno 15. Marca 1954. Leta na pobudo Trnovčana Karla 
JERŠINA. 
 
Ustanovni člani so bili: 
Karel JERŠIN, Tone FERBEŽAR, Mirko PRAPROTNIK, Janez ČAMERNIK, Milan 
TRPIN, Rudi PETELINŠEK, Franc BORDORFER, Rajko ŠETINA, Franjo PAVLIN, Jaka 
GRUDEN, Anton BARBORIČ, Janez HRIBAR, Brane HASLER, Tone GERDEN. 
 
Ustanovni občni zbor je bil v gostilni Pod Vrbo (prej Soklič), v Ljubljani, Švabičeva ulica 
(prej Cesta v Mestni log). 
Izvoljeni so bili naslednji predstavniki: za predsednika Pavle KRAJCER, za poveljnika 
Karel JERŠIN, za tajnika Tone GERDEN in blagajnika Ivan SKUBIC. 
 
V ustanovnem letu smo dobili od Gasilske brigade prenosno MB TMZ in nekaj cevi. Od 
takratne LM (Ljudske Milice) pa še odpisane modre obleke za eno desetino in poleg 
dobre volje članov, je bilo za začetek to vse. 
 
Prve seje so se vršile v gostilni Soklič (sedaj Pod Vrbo), nato pa v KUD-u France 
Prešeren. Pozneje smo dobili sobo v KIP (pečarstvo) na Opekarski cesti. Kmalu po 
preselitvi so nam tudi tu odpovedali gostoljubje in  inventar in opremo postavili na 
dvorišče, nato pa v konjski hlev podjetja Kurivo (pri Jernaču). Nekaj časa smo se 
sestajali za seje v gostilni ob Ljubljanici- pri Jerneju. Tudi ti prostori niso bili primerni 
zato se je pisarna preselila k blagajniku Ivanu Skubic, Veliki Štradon 7. 
 
Leta 1955 sta Društvu poklonila prapor član upravnega odbora Ivan Skubic z ženo 
Lidijo. 
 
Prvo vozilo smo dobili v nevoznem stanju od podjetja Elektro Ljubljana in kljub številnim 
uram, da bi bil avto usposobljen, se to ni zgodilo, zato smo ga odprodali. 
 
Leta 1956 so člani in članice sodelovali na gasilskem kongresu v Varaždinu s 
simboličnimi vajami. 
 



1957 leta je Društvo, skupaj z Lovsko zadrugo, odkupilo od Kemične tovarne v Mostah 
veliko odprto lopo, pokrito z opeko. To lopo so člani demontirali, tako svoj del kot del 
Lovske zadruge, katera nam je delo plačala takratnih 250.000 dinarjev. 
 
Leta 1958 smo prejeli od Gasilske brigade vozilo Henschel z nekaj opreme. 
 
Leta 1958 smo s  posredovanjem Občine Vič in takratnega Agrokombinata prišli do 
zemljišča, kjer stoji danes Dom in pred njim dvorišče. Na tem prostoru sta stali dve lopi 
za seno, kateri so člani porušili. Uporabni material, kritina in konstrukcija sta ostali v 
uporabi Društva. Na dodeljeni parceli so nameravali postaviti lopo iz Kemične tovarne in 
sicer zato, da bi imeli shrambo za orodje in avto, ki je stal na dvorišču poveljnika. 
 
V letu 1959 smo začeli razmišljati o svojem gasilskem domu. Organiziran je bil odbor za 
gradnjo, prve že narejene načrte nam je gradbena inšpekcija zavrnila. Druge načrte so 
nam narisali v projektanskem biroju Novo Mesto. S podjetjem Tehnograd je Društvo 
pričelo s pogovori o gradnji doma, toda le-to je postavilo pogoj, da mora Društvo plačati 
tedanjih 800.000 din za pričetek gradnje. Ker Društvo ni imelo zahtevanega denarja, sta 
denar posodila Ivan Skubic 300.000 din in Tone Ferbežar 150.000 din. Iz Društvene 
blagajne je šlo 350.000 din takratnega denarja. 
 
Za gradnjo smo prosili za material razna podjetja in tako je mizarstvo Trnovo dalo veliko 
materiala za gradnjo. Mizarska zadruga Vič je dala okna in vrata, Ivan Podobnik nam je 
dal garažna vrata, žaga Škofljica je dala žagan les za streho, Žaga na Ižanski cesti pa 
letve za streho. Čevljarska zadruga Mivka nam je podarila takratnih 60.000 din. Podjetje 
Produkt v Kamniku nam je podarilo 35 smrek iz gozda Breganci, katere smo šli člani 
sami podirati, les pa uporabili pri gradnji. 
 
Temelje smo začeli kopati sami člani društva, tudi dvorišče smo splanirali, toda kaj 
kmalu smo ugotovili, da bo najbolje, da dela izročimo podjetju Tehnograd. Podjetje je 
začelo z gradnjo v letu 1960 in je končalo v letu 1961. Končni račun je znašal 
10.800.000 din takratnega denarja. 
 
Med gradnjo smo člani imeli vaje in se usposabljali kolikor je bilo mogoče, saj smo 
morali tudi opremo vzdrževati, katera je bila še vedno v hlevu. 
 
Naposled smo se s Tehnogradom dogovorili za obročno odplačevanje in poleg tega 
smo jim dali v najem veliko sobo (dvorano) za dobo 10 let. Najemnina za najem dvorane 
se je obračunavala v odplačilo stroškov za gradnjo Doma. 
 
27. Avgusta 1961 je bila slovesna otvoritev Doma. Udeležil se je tudi takratni ljubljanski 
župan Štefan Šoba. 
 
Leta 1965 je Društvo s sofinanciranjem OGZ-Vič kupila MB SORA. 
 
Leta 1967 je bil k Domu dograjen sušilni stolp. Stroške zanj so krili: Skupščina občine 
Vič, krajani in delovni kolektivi. 



Istega leta smo prejeli od Gasilske brigade vozilo Scherolet z nekaj opreme. 
 
V letu 1968 so se v društvo množično vključevali pionirji, ki so se udeleževali tekmovanj 
v občinskem in mestnem merilu. 
 
Leta 1969 se je vključilo več članic in začele so sodelovati na tekmovanjih. 
 
Leta 1970 Društvo kupi kombi IMV. Tudi zanj so bila sredstva zbrana in sicer: na 
prireditvah, pri krajanih pa tudi OGZ Vič je prispevala svoj delež. 
V letu 1971 so mladinci v Novi Gorici na republiškem tekmovanju zasedli drugo mesto. 
 
16. julija 1972 je Društvo kupilo MB Rosenbauer, za katero je prispevala sredstva OGZ 
Vič, krajani in Društvo. Svečanosti se je udeležil predsednik Mestne skupščine Miha 
Košak. 
 
1974 leta smo prevzeli v uporabo OA TAM 4500, še pred tem pa smo oddali drugemu 
društvu (Karlovici) kombi IMV. 
 
Leta 1979 smo prevzeli AC. Sredstva za nakup so prispevali: OGZ Vič, SIS za PV, KS 
in krajani ter Društvo. 
 
OA TAM 4500 je bilo izrabljeno, zato smo ob 30-letnici Društva leta 1984 kupili in 
prevzeli novo vozilo OA TAM 75. Starega pa smo prodali GD Dobrova pri Ljubljani.  
Udeležili smo se tudi kongresa GZS v Mariboru. 
 
Leta 1985 je bila večja akcija dežurstva na Ljubljanici zaradi reševanja rib (bila je suša, 
ribam je primanjkovalo zraka). 
 
Leta 1986 smo na Domu prekrili streho. Prejšnja je že odslužila namenu. 
 
1988 leta je bila velika vaja v predoru pod Ljubljanskim gradom-prikaz reševanja ob 
nesreči v predoru. Udeležili smo se tudi kongresa GZS v Celju. 
 
Leto 1990 smo pridobili avto Lada Niva. Bil je rabljen in člani so ga obnovili. Pred 
Domom je bil položen asfalt; bili smo na intervenciji ob poplavah na Viču. 
 
Februarja leta 1991 smo imeli v Murglah večjo akcijo ob izlitju kurilnega olja iz osrednje 
kurilnice v Murglah. 
Meseca junija smo imeli ob desetdnevni vojni za Slovenijo neprekinjeno dežurstvo. Med 
tem časom smo oskrbovali z vodo zaklonišča v Krajevnih Skupnostih. 
 
Tok razvoja gre naprej, z njim pa tudi mi z našimi potrebami, zato smo leta 1992 pričeli z 
gradnjo prizidka. 
 



1996 leta smo prizidek k Domu dogradili, za kar gre zahvala prostovoljnemu delu 
članov, prispevkov krajanov, posameznikov, GZ Ljubljana, Občine Ljubljana Vič-Rudnik 
in drugih. 
 
Leta 2000 smo kupili novo terensko vozilo LAND ROVER DEFENDER  T130. 
 
18. oktobra 2001 smo v uporabo prevzeli prenovljeno gasilsko vozilo TAM 260 GVC 
18/60 1+5, za katerega obnovo sta sredstva prispevala GZ Ljubljana in Društvo. Vozilo 
pa je podarila MO Ljubljana iz GB Ljubljana. Istočasno smo predali namenu tudi 
izdelano tehnično vozilo Land Rover HTV, za katerega nakup in obnovo so sredstva 
prispevala podjetja in Društvo. Slavnosti so prisostvovali podžupan MO Ljubljana Anton 
Colarič, predsednik  GZL Tone Podobnik, poveljnik Peter Bernik, trnovski kaplan 
Damjan Štiha, predstavniki krajevne četrti, podjetji, krajani in ostali gosti. 
 
AC smo podarili drugemu društvu (PGD Žažar) in prodali Lado NIVO. 
Kupili in montirali električna roletna garažna vrata in žaluzije ter senčila na Domu. 
 
Leta 2002 smo povečali parkirišče za domom. 
 
2003 leta smo opravili večja vzdrževalna dela pred gasilnim domom. Zamenjali smo 
asfalt, uredili odvodnjavanje ter obnovili in postavili zapornice. Obnovili in sanirali smo 
ploščo na stolpu doma. Izdelali pisarniške prostore na podstrešju nad garažami. Vse 
skupaj ob finančni, kreditni in poslovno- tehnični pomoči služb: Mobitel d.d., KPL d.d. in 
GPG d.d. 
 
V preteklih 50-letih je imelo Društvo 124 požarov, od katerih po velikosti najbolj 
izstopajo: 
- požar v Plutalu leta 1955 
- požar v podjetju Iskra Comercu leta 1974 
- požar v podjetju Žimnica leta 1974 
- požar v podjetju Tribuna leta 1979  
- požar na komunalni deponiji Barje leta 1996 
- požar na Golovcu leta 1998 
- požar v kompleksu bivše Termike leta 2003 
 
Odvijale so se tudi druge intervencije, kot na primer reševanje ob poplavah, reševanje iz 
ruševin itd. 
 
Ob vsem delu smo si vzeli tudi čas za izobraževanje in obiskovanje raznih tečajev, kjer 
smo pridobivali nova znanja za razne specialnosti. 
Morebitni požari danes zahtevajo mnogo več kot je bilo potrebno pred 50 leti. 
 
V našem društvu imamo 36 operativnih gasilcev, desetino članic, veterank in veteranov. 
Tudi pri mladini počasi napredujemo, saj smo mnenja, da bo mladini Društvo ostalo. 
 



Za konec naj se zahvalim vsem podpornim članom, sosednjim društvom, GZL kot tudi 
prejšnjim GZ, ter naši mladini, članicam, članom, veterankam in veteranom za 
nesebično pomoč ob vsakem času, če je bilo in kadar je bilo to potrebno. 
 
 

Z GASILSKIM POZDRAVOM, NA POMOČ!                                           
 

                                                                                      Kroniko zapisala tajnica PGD :  
 

Mira Poje, VGČ II.st. 
 

Kroniko uredil: 
 

Jože Matjan, GČ 
 
 
V Trnovem, februar 2004 
 
                                                                                                 

  
 
 


