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80 let je doba enega človeškega življenja. Enako, kot mora vsak posameznik, če 
hoče dočakati 80. letnico rojstva, storiti v svojem življenju marsikaj zase in za svoje 
zdravje, je društvo, pa naj bo gasilsko ali kakšno drugo, ravno tako izpostavljeno 
čerem, ki jih morajo člani s skupnimi močmi obiti, da ne pride do prenehanja obstoja.

Prostovoljno gasilsko društvo Zapoge v tem ni nobena izjema. Vzponi in padci, 
napredek in stagniranje so ravno tako bili prisotni skozi 80 letno zgodovino društva, 
vendar so njegovi člani vedno našli dovolj elana, da je danes Prostovoljno gas-
ilsko društvo Zapoge ugledna organizacija s preko 100 člani in deluje uspešno 
tako na gasilskem operativnem področju kot tudi na društvenem področju.

Publikacija, ki jo držite v rokah ima namen predstaviti, bolj v slikah in nekoliko 
manj v pisani besedi, okolje, kjer Prostovoljno gasilsko društvo Zapoge deluje 
in samo delo društva v času njegovega obstoja.

Materiale smo črpali iz arhiva Prostovoljnega gasilskega društva Zapoge ter 
njegovega operativnega načrta, nekaj pa smo ga izdelali prav za namen pro-
mocije 80 letnice njegovega obstoja.

Zaželimo Prostovoljnemu gasilskemu društvu Zapoge še na mnoga plodna 
leta.

NA POMOČ
Zapoški gasilci

UVODNE MISLI
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OPIS PODROČJA, KI GA POKRIVA PROSTOVOLJNO
GASILSKO DRUŠTVO ZAPOGE (PGD ZAPOGE)

Območje, ki ga pokriva PGD Zapoge leži med repenjsko-smledniškim hribom 
na jugu, na severu pa sega do vogljansko-vodiškega gozdnega kompleksa in 
meji na občini Šenčur ter Cerklje.

Na vzhodu avtomobilska cesta Naklo-Ljubljana razmejuje območji PGD Za-
poge in PGD Vodice. Na jugovzhodu območje meji z območjem PGD Repnje-
Dobruša. Na zahodu sega območje do vasi Hraše, ki pa jo že pokriva PGD 
Smlednik.

Operativno območje PGD Zapoge pokriva teritorij katastrske občine Zapoge. 
Na tem območju se nahajajo vasi Zapoge, Dornice in Torovo.

Vas Zapoge leži ob cesti Smlednik-Vodice. Zaradi strnjenosti naselja je požarna 
ogroženost vasi v primeru požara velika. Obsega 70 stanovanjskih hiš in 45 
gospodarskih objektov (hlevi, gosp. poslopja, drvarnice).
Število prebivalcev v Zapogah je okoli 230.
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Vas Dornice leži ob vznožju hriba in je razpotegnjena. Sestavlja jo 19 stanovan-
jskih hiš in 14 gospodarskih objektov.
Število prebivalcev v Dornicah je okoli 60.

Vas Torovo je najmanjša, leži pa vzporedno z avtomobilsko cesto, pravokotno 
na Zapoge. Obsega 11 stanovanjskih hiš in 14 gospodarskih objektov.
Število prebivalcev na Torovem je okoli 30.
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Po območju društva poteka tudi trasa visokotlačnega plinovoda 
(Vodice – Jesenice).
Dostopnost terena glede na pokritost s cestami je še kar ugodna.
Dve tretjini območja PGD Zapoge pokriva mešan gozd.
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DANAŠNJA DEJAVNOST DRUŠTVA

Člani Prostovoljnega gasilskega društva Zapoge delujemo tako na operativ-
nem kot tudi na društvenem nivoju. 

PGD Zapoge je član Gasilske zveze Vodice. Sodelovanje v zvezi je dobro in na 
ta način skupaj izpeljemo mnoge akcije, predvsem na področju usposabljanja, 
ki jih samostojno nebi mogli izpeljati. Naši člani so usposobljeni in pripravljeni 
priskočiti na pomoč vsakomur, ki pomoč potrebuje.

Društvo vodi 15 članski upravni odbor, njegovo delo pa nadzira 3 članski nad-
zorni odbor. Vsako leto na rednem občnem zboru, ki je običajno v mesecu feb-
ruarju, pregledamo delo v preteklem letu in določimo plan dela za tekoče leto.

Redno se z več desetinami udeležujemo tekmovanj v gasilsko športnih discipli-
nah, predvsem na občinskem nivoju. 
Naši člani se stalno usposabljajo za delo z moderno gasilno opremo, ki jo, ob 
pomoči Občine Vodice in Gasilske zveze Vodice stalno posodabljamo.
Redno sodelujemo v pomladanski čistilni akciji, družimo se ob tradicionalni Flo-
rijanovi maši v začetku maja in ob drugih priložnostih, ki jih skozi vse leto na 
območju občine ne manjka.

Tudi za mladino je poskrbljeno. V dvorani gasilskega doma se v zimskem času 
mladi družijo ob igranju namiznega tenisa. Veliko dela vložijo v vsakoletno, 
sedaj že tradicionalno, proslavo ob materinskem dnevu. Vsi skupaj se veselimo 
novega igrišča, ki bo, ob financiranju s strani Občine Vodice, zraslo ob gasil-
skem domu in bo prijetno mesto za nabiranje kondicije in sproščanje odvečne 
energije mladih.

Sicer pa, naj svoje povedo tudi fotografije, zabeležene ob spremljanju delovan-
ja članov društva:
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KRONIKA DRUŠTVA

Prva leta delovanja

28. novembra 1926 se je v hiši Alojzija Hočevarja v Zapogah rodila organizaci-
ja, ki že 80 let uspešno deluje v dobro vseh ljudi na področju naselij Zapoge, 
Dornice in Torovo ter širše. 
Ob prisotnosti funkcionarjev kranjske gasilske župe je bilo konstituirano gasilno 
društvo Zapoge. Vanj se je včlanilo 26 vaščanov Zapog, Dornic in Torovega. 
Originalni zapis zapisnika ustanovnega občnega zbora še danes hranimo v 
arhivu društva.
Prizadevnost članov se je pokazala že v prvem letu delovanja. Izgradnja lesen-
ega stolpa za sušenje cevi in voza za navijanje cevi sta bila prva dosežka, 
ki jih je društvo uspelo realizirati kmalu po ustanovitvi. Sredstva za delovanje 
je društvo pridobivalo z organiziranjem družabnih srečanj, tombol in veselic, 
pomagala pa mu je tudi občinska oblast. 

Člani Gasilnega društva Zapoge 1926 – 1929

Zap.št. Imena članov Poklic Bivališče  Vstop. leto Pošta Opomba

1 Aljaž Anton  posestnik Torovo, št. 6 1926.28.XI. Smlednik odbornik

2 Aljaž Franc  čevljar Zapoge, št. 10 1926.28.XI Smlednik pregledova   
        lec računov
3 Aljaž Franc  pos.sin Zapoge, št. 9 1926.28.XI Smlednik 

4 Aljaž Janez  posestnik Torovo, št. 5 1926.28.XI Smlednik 

5 Budnar Janez pos. sin Zapoge, št. 28 1926.28.XI Smlednik izpuščen zaradi 
        smrti, 10.6.28
6 Brgant Franc posestnik Zapoge, št. 35 1926.28.XI Smlednik 

7 Bizjak Jože  drž. cestar Zapoge, št.21 1926.28.XI Smlednik odbornik

8 Bilban Matija krojač Dornike, št. 1 1928.10.II. Smlednik 

9 Bizjak Franc tesač Hraše, št.  1926.28.XI. Smlednik 

10 Bohinc Filip pos.sin Zapoge, št. 11 1926.28.XI. Smlednik 

11 Grmek Franc posestnik Torovo, št. 8 1926.28.XI. Smlednik pregledovalec računov

12 Hočevar Alojzij posestnik Zapoge, št. 4  1926.28.XI. Smlednik tajnik

13 Hočevar Lojzij pos.sin Zapoge, št. 4  1926.28.XI. Smlednik 

14 Hočevar Janez posestnik Zapoge, št.14  1927. ? Smlednik 

15 Hočevar Franc zidar Dornice, št.15 1926.28.XI. Smlednik 

16 Jenko Andrej posestnik Zapoge, št. 23 1926.28.XI Smlednik načelnik

17 Jenko Janez pos. sin Zapoge, št. 27 1926.28.XI Smlednik 
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Zap.št. Imena članov Poklic Bivališče  Vstop. leto Pošta Opomba

18 Jerman Franc posestnik Zapoge, št. 1 1926.28.XI Smlednik pregledovalec računov

19 Jerman Jernej pos. sin Zapoge, št. 16 1927. ? Smlednik 

20 Jerman Janez posestnik Dornice, št. 6 1926.28.XI. Smlednik 

21 Kosmač Josip posestnik Zapoge, št. 5 1926.28.XI. Smlednik povelnik, nam. nač.

22 Mrše Janez delavec Zapoge, št. 37  1926.28.XI. Smlednik 

23 Mrše Franc  delavec Zapoge, št. 37 1926.28.XI. Smlednik 

24 Oblak Karol posestnik Zapoge, št. 19 1926.28.XI. Smlednik 

25 Pipan Janez posestnik Zapoge, št. 34 1926.28.XI. Smlednik namestnik odb.

26 Pipan Franc čevljar Zapoge, št. 34 1926.28.XI. Smlednik 

27 Štirn Andrej delavec Zapoge, št. 22 1926.28.XI. Smlednik 

28 Štirn Franc  delavec Zapoge, št. 22 1926.28.XI. Smlednik 

29 Žirovnik Anton posestnik Zapoge, št. 13 1926.28.XI. Smlednik blagajnik
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I. Zapisnik

Ustanovnega občnega zbora »Prostovoljnega gasilnega društva v Zapogah«, 
kateri se je vršil dne 28. novembra 1926 ob 10 h dopoldne, v hiši g. Alojzija 
Hočevarja.

Dnevni red:
I. Sprejem pravil
II. Volitev odbora
III. Slučajnosti

Občnega zbora se je udeležil župni načelnik Kranjske gasilske župe Janko 
Sajovic in Juri Depalli tajnik gasilske župe v Kranju.

I. Pravila so se sprejela enoglasno. 
 Navzočih je bilo 20 članov ki so plačali članarino po 5 dinarjev.

II. V odbor so bili enoglasno izvoljeni sledeči člani: 
 Andrej Jenko t.č. načelnik
 Alojzij Hočevar t.č. tajnik
 Janez Budnar t.č. blagajnik
 Jožef Kosmač podnačelnik, 
 odbornika: Bizjak Jožef in Anton Aljaž,
            računska preglednika: Grmek Franc in Aljaž Franc.

III. V slučajnostih je podal g. Janko Sajovic razna poučna navodila kako    
            se vodi in urejuje gasilsno društvo ter je tudi članstvo podvizal za     
 pomožno društveno delovanje. Ker ni nihče več nič pripomnil je 
 nanovo izvoljeni društveni načelnik Andrej Jenko zaključil občni zbor 
 ob 12h dopoldne. 
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II. Zapisnik

1.odborove seje ki se je vršila dne 13. februarja 27 ob 10h dopoldan pri A. 
Hočevarju.

Dnevni red:
I. Razgovor za tombolo na pustno nedeljo
II. Razgovor za zgradbo novega stolpa za sušenje cevi
III. Razgovor o Samopomoči
IV. Razgovor za nabavo novih cevi
V. Slučajnosti

Seje so se udeležili: celi odbor z nekaj člani po številu 13.

I. Razgovor za tombolo je bil sprejet ter se je sklenilo da se tombolo vrši na 
pustno nedeljo v gostilni J. Oblaka ob 3h popoldne, z prosto vstopnino, ter da 
se karte oziroma tablice prodajajo po 2 dinarja. Dobitki in denarni prispevki bo 
pa članstvo pobiralo po vaseh. 

II. Pogovorili smo se in sklenili da se postavi nov stolp za sušenje cevi, pri 
znamenju na sosekenemu svetu ki naj obsega 2 kvadratna metra prostora, 
visožino   12 m. Les za stolp so prostovoljno podarili posestniki vasi Zapoge.

III. V samopomoči se je sklenilo pozvati članstvo da se vpišejo, ki so se tudi 
oglasili in sicer 11 članov, plačali so po 5 dinarjev pristopnine in 5 dinarjev pa 
za prvih 5 smrtnih slučajev. V slučaju da se še kateri član oglasi za vstop se ga 
vpiše.

IV. Sklenilo se je da se nabavi 50 m prvovrstnih cevi, ter da jih naročimo pri gas-
ilnemu društvu v Kranju. Delali smo tudi prošnjo na Velike zupana v Ljubljani 
za denarno podporo.

V. Ker v slučajnostih ni nihče nič pripomnil, načelnik zaključi odborovo sejo ob 
12h dopoldne.
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Prva motorna brizgalna v Zapogah

Leta 1929 je društvo pridobilo motorno brizgalno Rosenbauer, še danes jo lah-
ko občudujemo v našem gasilskem domu, pomeni pa že pravo muzejsko vred-
nost. V tem obdobju so vasi, ki jih društvo pokriva, dobile dva požarna bazena 
s kapaciteto po 50m3. 

Načrti za gasilski dom

Leta 1935 so člani društva pristopili k 
izdelavi načrtov za gasilski dom, ven-
dar jim do pričetka 2. svetovne vojne 
teh načrtov ni uspelo realizirati. Celotno 
obdobje od ustanovitve, do 2. svetovne 
vojne je društvo skrbelo za družabno 
življenje na vasi. Ob tem so se člani 
stalno izobraževali za posredovanja v 
požarih, ki jih je bilo v tem času kar pre-
cej, od 2 do 5 na leto. Njihovo delovanje 
pa ni bilo omejeno le na domače vasi, 
saj so pomagali pri gašenju požarov 
tudi v bližnji okolici.
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Obdobje 2. svetovne vojne

V času 2. svetovne vojne je delo društva zamrlo, vendar je takoj po koncu vojne 
spet zaživelo. Prvi novi člani so pristopili k društvu 1946. leta. 

Izgradnja gasilskega doma (1954 – 1957)

Uresničevanje načrta iz leta 1935, izgradnje gasilskega doma so člani pričeli 
uresničevati leta 1954. Gasilski dom je bil zgrajen v 3 letih. Prizadevnost članov 
se je odrazilo v 6524 prostovoljnih urah, ki jih opravijo pri izgradnji doma.
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Nov gasilski prapor (1962)

1962. leta je društvo razvilo nov prapor. V tem obdobju kar nekaj članov opravi-
lo izpit za izprašanega gasilca, kar je še povečalo usposobljenost društva za 
gašenje požarov.
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Prvi gasilski avtomobil (1972)

Deset let za tem, leta 1972, je društvo, ob veliki podpori vaščanov, kupilo prvi 
gasilski avtomobil, dve leti kasneje pa še novo motorno brizgalno.
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Novo orodno vozilo (1987)

Velika pridobitev za društvo je bila 
nabava novega orodnega vozila 
TAM, ki ga uporabljamo še dan-
danes. Leto kasneje smo kupili 
še rabljeno Lado Nivo, ki smo jo 
preuredili v komandno vozilo.
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Praznovanje 70 letnice 
društva (1996)

70 letnico društva smo obeležili 
s slavnostno sejo in proslavo 
ter veselico. Ob tej priložnosti je 
župnijski upravitelj Župnije Za-
poge blagoslovil gasilski dom, 
gasilska vozila in Florijanovo 
sliko, ki smo jo ob tej priložnosti 
dali izdelati, danes pa  visi na 
steni stopnišča v dvorano gasil-
skega doma.
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Praznovanje 75 letnice društva (2001)

Ob svoji 75 letnici delovanja je društvo razvilo nov prapor, simbol pod katerim 
se zbirajo naši člani.
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Novo komandno vozilo (2004)

V letu 2004 so se člani društva, ob izdatni pomoči krajanov in Občine Vodice, 
razveselili nove pridobitve, gasilskega komandnega vozila.
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KRAJEVNE ZNAMENITOSTI
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Iti v korak s časom je ostal moto društva kljub temu, da se generacije stalno 
menjajo. Izobraževanje, udeležbe na vajah in tekmovanjih, vzdrževanje in ob-
navljanje opreme ter gasilskega doma, so aktivnosti, ki jih društvo vseskozi goji. 
Ni nam potrebno zardevati, ko pogledamo opremljenost in delovanje društva 
danes. Kljub temu, da nas je malo, saj spadajo naše vasi v eno najmanjših far 
v Sloveniji, se lahko pohvalimo z udeležbo najmanj petih ekip na tekmovanjih, s 
skrbjo prizadevnih članov za podmladek in s sposobnostjo, da ob vsakem času 
pomagamo pri nesrečah, ki se, na žalost, še vedno dogajajo. 

Današnje ambicije društva niso samo v številnosti članstva, ki jih je trenutno 
preko 100. Usmerjene so v posodobitev opreme in usposobljenost članov za 
ravnanje s to opremo, da bi uspešno priskočili NA POMOČ vsakomur, ki jo 
potrebuje.


