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Utrinek s tekmovanja starejših gasilk 2013 

 
 

PGD VIŠNJA GORA ustanovljeno 1875  

Pobrateno s PGD Piran od leta 1979 Naj bo dan ali noč, 
Prejeta odlikovanja in priznanja: hitimo radi na pomoč! 
Gasilska zvezda  GZJ II. stopnje   -  leta 1985    
Jurčičevo priznanje                       -  leta 2000  
Zlata plaketa Civilne zaščite        -  leta 2005  
Zlata plaketa GZS                          -  leta 2005  

 Gasilci le bodimo, 
: Cesta na Polževo 12, 1294 VIŠNJA GORA 

: 01 788 46 45

sovraštva ne gojimo!  


e-mail: gasilci.vg@gmail.com 

 

 

 
Uredil: Janez Podržaj  
 

mailto:gasilci.vg@gmail.com
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139. občni zbor PGD Višnja Gora 
 

Za občni zbor je predlagan naslednji dnevni red: 
 

1. Otvoritev in pozdrav 

2. Izvolitev organov občnega zbora 

- delovnega predsednika in štirih članov delovnega predsedstva 

- zapisnikarja 

- dveh overovateljev zapisnika 

- verifikacijsko komisijo 

3. Poročila  

- predsednika 

- poveljnika 

- blagajnika 

- predsednika komisije za mladino 

- predsednika komisije za veterane 

- predsednice komisije za članice 

- predsednika nadzornega odbora 

- verifikacijske komisije 

4. Razprava po poročilih in njihov sprejem 

5. Sprejem programa dela in finančnega načrta za leto 2014 

6. Sprejem sklepa o višini članarine 

7. Podelitev priznanj in odlikovanj 

8. Beseda gostov 

9.  Zaključek 

 

Vse gasilce, ki imajo uniformo prosimo, da se občnega zbora udeležijo v svečani uniformi! 

 

 

Opozarjamo vas, da je  skladno  s  23. členom Statuta Prostovoljnega gasilskega društva 

Višnja Gora občni zbor sklepčen  po  preteku  pol  ure  od  napovedanega začetka zbora, če 

je na občnem zboru prisotnih najmanj 20 % (dvajset odstotkov) članov društva. 

 

Upravni odbor 

      PGD Višnja Gora  

 
 



Bilten 2014 
 

 

4 

Beseda predsednika PGD Višnja Gora 

Spoštovani tovariši gasilci in gasilke, cenjeni gostje in prijatelji! 
 

Za mano je prvo leto predsedovanja gasilskemu društvu Višnja Gora. 
Leto ni bilo lahko, saj je bila večina stvari novih, nepoznanih, 
neodkritih… Pa vendar je bilo leto uspešno in zelo produktivno. 
Dovolite mi, da vam predstavim pomembnejše aktivnosti našega 
društva v že minulem 2013.  

Upravni odbor društva je od lanskega občnega zbora do danes zasedal 
na 13. rednih sejah, od katerih jih je bilo 5 razširjenih, ter na dveh 
kolegijih predsednika. Poleg 13 rednih sej, smo imeli 13. decembra tudi 
eno žalno sejo za našim pokojnim tovarišem Mirkom Štimec. 

Konstruktivno smo sestankovali tudi v vseh društvenih komisijah in prav tako v poveljstvu.  

V preteklem letu smo medse sprejeli tudi 5 novih članov in članic. Tovarišico Urško Kejžar, 
Vesno Kastelic Kahne (obe sta članici), nadalje veteranko Mileno Stojanovič ter tudi dva 
pionirja in sicer Jana Dežmana in Johana Ramšaka. Iz gasilskih vrst pa se je zaradi osebnih 
razlogov izpisala Tea Pečnik. 

Tekom lanskega leta smo se udeležili:  

 osmih občnih zborov,   
 sv. maše ob godu sv. Florjana ter poročne sv. maše tov. Janeza in Polone Koščak, 
 svečane seje ob 60. letnici PGD Sečovlje,  
 svečanosti ob prevzemu in blagoslovu motorne brizgalne v Hrastovem Dolu, 
 slavnostnega prevzema novega gasilskega vozila GVC 16/25 v PGD Šentrupert, 
 v PGD Ambrus, smo bili priča prevzemu novega gasilskega vozila,  
 udeležili smo se 16. kongresa GZ Slovenije, ki je potekal v Kopru, 
 20. jubilejnega Jurčičevega pohoda in 
 3 žalnih sej ter 5 pogrebov, med katerimi velja v spominu omeniti pogreb našega 

častnega člana, tovariša Antona Poropata iz pobratenega gasilskega društva Piran. 

Skozi celo leto smo se udeleževali tudi raznih gasilskih tekmovanj in tako tekmovali z vsemi 
starostnimi skupinami. Kot nagrada za ves vložen trud celega leta, je bil 30. novembra za vse 
članice in člane tekmovalnih enot, njihovih mentorjev in sodnika, organiziran izlet na 
Bizeljsko.  

Naš največji dogodek minulega leta je bila prav gotovo gasilska veselica z ansamblom Nemir, 
na kateri je sodelovalo preko 70 gasilk ingasilcev. Dan pred gasilsko veselico, pa smo gasilci 
sodelovali na prireditvi srečanja vseh krajanov in krajank. Skozi leto smo redarili na 20. 
jubilejnem Jurčičevem pohodu, na prireditvi Rallya Saturnusa, na II. etapi kolesarske dirke po 
Sloveniji in na »Poolparty-u« Mestnega kopališča Višnja Gora. Pri popravilu državne ceste Bič 
– Ljubljana s hladno reciklažo, smo sodelovali pri prevozih vode. Skozi leto smo se tudi 
strokovno izobraževali. Za vse krajane Višnje Gore smo organizirali letni pregled gasilnikov in 
z koledarji obiskali vse prebivalce Višnje Gore in njene širše okolice. V mesecu decembru smo 
opravili še letno inventuro in se udeležili tradicionalnega potopa božičnega drevesca v 
Piranu. 20. decembra smo imeli organizirano srečanje mladih gasilcev, 27. decembra pa smo 
organizirali dobro obiskano novoletno druženje članov in članic.V mesecu požarne varnosti 
smo v našem društvu organizirali tudi tradicionalni dan odprtih vrat, katerega so se udeležili 
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otroci vrtca Polžek in osnovnošolci iz podružnične šole Višnja Gora. Skozi leto smo 
posodabljali tudi našo operativno opremo, orodje in naš gasilski tovornjak. O svojem delu 
obveščamo tudi naše sovišnjane in tudi soobčane. S tem imam namen poudariti, da so v 
lokalnih glasilih VIŠNJAN in KLASJE objavljeni članki o naših aktivnostih. Prispevke nemalokrat 
objavimo tudi v vseslovenski gasilskireviji GASILEC.  

Sam menim, da smo skozi celo leto lepo sodelovali s krajevno skupnostjo Višnja Gora in 
vsemi njenimi društvi. Sodelovanje velja omeniti tudi z našim pobratenim gasilskim društvom 
Piran, gasilsko zvezo Ivančna Gorica, našima sosednjima gasilskima društvoma Vrh in Kriška 
vas, ter tudi z vsemi prijateljskimi gasilskimi društvi. 

Če za konec izrečem še nekaj zahval, gre prva zahvala gotovo svojim tovarišem gasilcem in 
gasilkam. Brez njih in njihovega zavzetega in hkrati odgovornega dela, poročila v taki meri 
nebi bilo. Hvala vsem članicam društva, ki so skrbno skrbele za okensko cvetje. Kot drugo bi 
se rad zahvalil gospodu Jožetu Horvatu, ravnatelju VIZ Višnja Gora, ki nam je tudi letošnje leto 
omogočil brezplačno koriščenje telovadnice. Zahvala za vso pomoč gre tudi vsem našim 
sponzorjem, donatorjem, naši Krajevni skupnosti in seveda navsezadnje tudi Gasilski zvezi 
Ivančna Gorica. 

Z gasilskim pozdravom:  

»Na pomoč!« 

                                                                                            Predsednik PGD Višnja Gora 

                                                                                                      Miha SLAPNIČAR 
 

 

 
 

 

GASILSKA 
 

Mirne doline objela je noč. 
Bliski utrinjajo se nad vrhovi – 
v svitu ognjenem vzžare nam domovi. 
V vasi razlega se klic: »Na pomoč!« 

Pogubonosen je plamen objel 
kočo, kjer hranil je borno lastnino 
kmetič, ki noč je in dan za družino 
delal in trpel,    skrbel in živel ... 

V uri bridkosti pomaga mu vsak; 
dobra izkažejo srca se zlata: 
silen v ljubezni do svojega brata 
vstane slovenski gasilec – junak! 

 

Hujši človeštvu še ogenj preti: 
iskre zavisti hinavsko grozijo,  
da blagostanje nam upepelijo –  
plamen sovraštva nam srečo kali. 

Bratje gasilci,   stopimo na plan! 
Ognja pogubnih moči se ne bojmo; 
Hrabro bojujmo se,   smelo zapojmo: 
»Bog nam pomagaj in sv. Florjan!« 

     
 (Revija Gasilec, 1938/8) 
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POROČILO poveljnika  o delu operative v letu 2013 - izvleček 

V letu 2013 je bila operativa našega društva zelo aktivna na vseh 
področjih dela. Naredili smo nekaj pomembnih korakov, ki naše 
operativno delo uvrščajo na novo, višjo in kakovostnejšo raven. 

Sodelovali smo na 15 intervencijah pri katerih velja omeniti julijsko 
neurje, ki nam je dalo kar 3 dni dela. 4krat smo posredovali pri 
odpravljanju posledic  neurja, 4 krat smo posredovali ob različnih 
poplavah in izlitjih, 3krat smo pomagali pri nesrečah pri delu ali na 
višini, 3 krat smo gasili različne požare in za konec odstranili veliko 
sršenje gnezdo.  

Na intervencije smo izvozili v povprečju v manj kot 5 minutah kar je zelo dober rezultat. Na 
intervencijah je v povprečju sodelovalo po 9 gasilcev skupaj pa smo operativci PGD Višnja 
Gora na intervencijah preživeli preko 300 ur. 

V letu 2013 smo 12 rednih in 2 izredna tehnična dneva. Testirali smo radijske zveze ter 
hidrante na našem področju. Uvedli smo interna usposabljanja, ki so kakovostna in dobro 
obiskana saj jih v povprečju obiskuje 15 operativcev.  

V letu 2013 smo izvedli dve društveni in eno sektorsko vajo, ki so vse po vrsti pokazale dobro 
pripravljenost naše operativne enote. Vse vaje so tudi pokazale področja, ki jih je potrebno 
še izboljšati.  

Izjemno dejavni smo bili  v 2013 na področju izobraževanja. Takoj v začetku leta smo 
zaključili osnovni tečaj za gasilca, ki ga je opravilo 20 gasilk in gasilcev. Na nadaljnjih tečajih 
smo skupaj pridobili kar štirinajst (14) novih gasilk in gasilcev in devet pomembnih 
specialnosti. 

Aktivni smo bili tudi na področju tekmovanj. Na občinskem tekmovanju so nastopile 4 na 
regijskem pa dve ekipi naši ekipi. Ekipi članov in članic sta na občinskem tekmovanju dosegli 
povprečen uspeh. Predvsem starejše gasilke in gasilci pa so dosegli najvišja mesta, V maju so 
se naši prvi posredovalci udeležili tekmovanja v nudenju prve pomoči v Ljubljani.  

Tudi v 2013 smo kupili ali pridobili nekaj nove tehnike ter opreme. Na vozilu MB GVC16/64 
smo posodobili svetlobni stolp, ki je dobil tri najsodobnejše reflektorje v LED tehniki z 
napajanjem direktno iz sistema vozila. Posodobili smo tudi staro radijsko postajo ICOM ter 
svetlobno signalizacijo. 

V skladu z dogovorom smo naročili novo vozilo FORD RANGER 4x4 XLT, ki bo nadgrajeno v 
GVGP-1. 

V društvu smo imenovali nove desetarje, sam pa sem bil maja v GZ Ivančna Gorica izvoljen za 
poveljnika sektorja Višnja Gora. 

Ugotavljam, da je operativni del PGD Višnja Gora na razmeroma visokem nivoju kar je 
vsekakor posledica obilice dela in energije, ki je vložena v ta proces.  

Hvala vsem, ki ste del svojega prostega časa in energije vložili v društvo. Ponosen sem na  
vas! 

Na pomoč! 

Višnja Gora, januar2014 

                                                                                           Poveljnik PGD Višnja Gora 
                                                                                                          Jože MIKLAVČIČ 
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POROČILO o delu z mladimi za leto 2013 

Lep pozdrav vsem tudi iz mladinske komisije PGD Višnja Gora. Znan 
slovenski rek pravi, da svet stoji na mladih. Seveda bo držalo, da je v 
vsaki šali tudi malo resnice. Mladinska komisija ki v društvu uspešno 
deluje, obravnava dogodke povezane z mladimi. Tako na sestankih 
mladinske komisije pripravljamo številne predloge dogodkov in jih 
posredujemo v potrditev UO društva. Sam sem član mladinske komisije 
Gasilske zveze Ivančna Gorica, s katero smo v dobrih odnosih in 
predvsem v aktivnem sodelovanju.  

O delu in aktivnostih mladih v minulem letu 2013, pa lahko povzamemo 
sledeče: 

 Mladi smo se ob godu sv. Florjana v uniformah udeležili slovesne gasilske maše.  

 1. maja smo se z 6 tekmovalnimi trojicami (2 ekipi pionirjev, 2 ekipi mladincev in 2 ekipi 
gasilcev pripravnikov) udeležili občinskega orientacijskega teka. Še posebej se je 
izkazala ekipa gasilcev pripravnikov, saj je dosegla 2. mesto od 6. tekmovalnih ekip. 
Ekipa gasilcev pripravnikov, se je nato 15. junija udeležila orientacijskega teka na 
regijski ravni, ki je potekal v GZ Loški potok. 

 Na krajevni prireditvi srečanja vseh krajanov smo mladi sodelovali pri strežbi hrane in 
pijače ter srečelovu. Z strežbo hrane in pijače ter prodaje srečk, smo mladi sodelovali 
tudi na veselici naslednjega dne.  

 Po svojih močeh smo sodelovali na prireditvi Aninega sejma. 
 

 26. oktobra sta se dve pionirski, ena mladinska ter dve ekipi gasilcev pripravnikov, 
udeležile 7. občinskega gasilskega kviza mladine, ki ga je pripravilo PGD Temenica. Tudi 
na gasilskem kvizu, so bili še posebej uspešni gasilci pripravniki, ki so osvojili 3. mesto. 
Zatem je sledil tudi gasilski kviz na regijski ravni, kjer je trojica gasilcev pripravnikov 
osvojila odlično 3. mesto od 13. tekmovalnih ekip. To je dokaz, da smo mladi uspešni 
tudi v gasilskem znanju.   
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 20. decembra smo organizirali 4. Srečanje mladih, ki je bilo dobro obiskano. Srečanje na 
katerem smo pregledali delo minulega leta in si zadali cilje v novem, je potekalo v 
dvorani gasilskega doma.  

V času od lanskega Občnega zbora, smo medse pridobili 2 nova člana: Jana Dežmana in 
Johana Ramšaka, oba pionirja. 

Z gasilskim pozdravom: 

„Na pomoč!“ 

Predsednik komisije za mladino  
Višnja Gora, 24. 1. 2014           Urban ZAJEC 

 

 

 

POROČILO vodje članic za leto 2013 

Leto smo članice začele februarja, z udeležitvijo pustovanja v Ivančni 
Gorici, kjer smo dosegle 1. Nagrado za najboljšo skupinsko masko. Isto 
časno pa smo začele tudi z vajami spajanja Sesalnega voda in se 
udeležile le tega tekmovanja, ki ga je organiziralo PGD Krka in prinesle 
v društvo pokal. 

Sodelovale smo na intervencijah, društveni in sektorski vaji, prav tako 
pa smo se udeležile tudi gasilskih parad sosednjih društev in kongresa 
v Kopru, na domačih tleh pa smo pomagale pri varovanju na Rally 
Saturnusu, kolesarskemu maratonu ter se udeležile Florjanove maše in 
Aninega sejma. 

Avgusta smo se udeležile tekmovanja v vlečenju gasilske cevi v Zagradcu pri Grosupljem in 
spoznale, da smo na pripravah pojedle premalo špinače. 

Nato smo se v septembru udeležile občinskega tekmovanja v Stični, kjer so starejše članice 
dosegle 1., članice B pa 4. mesto. Starejše članice so se udeležile tudi regijskega tekmovanja, 
ki je prav tako potekal v Stični in dosegle 4. Mesto. 

Oktobra smo kot mentorice in sodnica odšle na Kviz mladine v Temenico. 

Pridno obiskujemo  tečaje prvih posredovalcev in se z ekipo, septembra udeležile 
tekmovanja v Ljubljani.  

V temu letu je 6 članic opravilo tečaj za gasilca, prav tako tudi nadaljevalni tečaj za gasilca. 

Za uspešen konec leta smo v domačem društvu organizirale prednovoletno druženje članic in 
članov, kjer sta nas obiskala gospod in gospa Božiček ter obdarila vse prisotne.  

Z gasilskim pozdravom,  

Na pomoč! 

     Vesna Zupančič, vodja članic 

Višnja Gora, 24. 1. 2014 
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KOMISIJA ZA VETERANE 

Gasilska organizacija je prostovoljna, humanitarna in nestrankarska 
organizacija, presega interese njenih članov in opravlja dejavnost v 
javnem interesu. Člani gasilske organizacije želijo aktivno sodelovati pri 
razvoju gasilske organizacije in gasilstva, preventivnih in operativnih 
nalog  v zvezi z varstvom pred požarom, varstvom pred naravnimi in 
drugimi nesrečami ter zaščito in reševanjem. Obsežno, zahtevno in 
odgovorno poslanstvo, ki se izvaja 24 ur na dan skozi vse leto. Gasilsko 
organizacijo tvorijo članice in člani v starosti od 7 let naprej, navzgor ni 
starostne omejitve. Omejitve pa so povsem razumljivo pri starosti 
članov operativnih enot in izvajanju operativnih nalog, kjer je starostna meja za ženske 55 in 
za moške 63 let. Ko članice in člani izpolnimo to starostno mejo smo razrešeni operativnih 
nalog in prerazporejeni v veteranke oziroma veterana. Velika večina teh je še kako vitalnih in 
imajo bogate izkušnje tako na operativnem kot preventivnem in organizacijskem področju. 
Te izkušnje smo si pridobili v dolgih letih prostovoljnega in nesebičnega dela graditve gasilske 
organizacije in smo jo postavili ob bok najrazvitejšim gasilskim organizacijam v Evropi. To 
znanje in izkušnje smo veterani pripravljeni prenašati na mlajše s svojo prisotnostjo v 
odborih in komisijah, pa tudi na vodstvenih funkcijah, v kolikor smo tja povabljeni in je 
izkazan interes po takem sodelovanju. Prav je, da je vetranom omogočeno in priznano 
pomembno mesto v gasilski organizaciji in v organih ter komisijah na vseh nivojih dela v 
organizaciji. Gasilska tekmovanja veteranov so prav tako pomemben del delovanja in bodo 
tudi v bodoče, o čemer nihče ne dvomi.  Za izpolnitev pričakovanj tako mlajših kot veteranov 
in v dobrobit gasilske organizacije se morata truditi obe strani, pomembno vlogo pri tem pa 
ima Komisija za veterane, ki naj skrbi za sodelovanje in koordinira delo starejših gasilcev.  
Sprejemanje novega načina in kontinuiteta dela na eni strani, na drugi strani pa spoštljiv 
odnos in priznavanje velikega prispevka starejših generacij gasilcev k izgradnji in razvoju 
gasilstva v društvih, zvezah, regijah in Gasilski zvezi Slovenije sta porok uspešnemu delu 
gasilske organizacije v Sloveniji. 

Višnja Gora, januar 2014                                                               Predsednik komisije za vetrane: 
                                                                                                                 Jože GROS  
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POROČILO nadzornega odbora PGD Višnja Gora za leto 2013 

Nadzorni odbor (v nadaljevanju NO) je 20. februarja 2014 opravil 
pregled realizacije sprejetega plana za leto 2013, zakonitost odločanja o 
gospodarjenju in porabi sredstev v letu 2013 ter finančno in materialno 
poslovanje. 

1. V skladu s statutom PGD Višnja Gora in Pravili gasilske službe GZS, je 
UO PGD na svoji 12. redni seji dne 2.12.2013 imenoval popisno 
komisijo, ki je dne 11.12.2013 popisala vsa materialna sredstva, ki 
so  v lasti in s katerimi razpolaga društvo. 

2. NO ugotavlja, da je bila inventura opravljena po veljavnih predpisih. Stanje po 
inventurnem popisu je skladno dejanskemu stanju osnovnih sredstev. V skladu s svojimi 
pooblastili je popisna komisija predlagala, da se drobni inventar izbriše iz registra 
osnovnih sredstev, za določena osnovna sredstva, kot je stara gasilska oprema pa 
pripravi poseben register. Predlagane spremembe so v  skladu z obstoječimi zakonskimi 
določili. 

3. Plan dela za leto 2013, ki je bil sprejet na prejšnjem občnem zboru, je bil v glavnem 
dosežen, v nekaterih postavkah pa celo presežen. 

4. Pri pregledu gotovinskega poslovanja blagajne se stanje sredstev na dan 31. 12. 2013 
ujema z  blagajniškim dnevnikom, sredstva na računu pa z bančnimi izpiski.  

5. Prihodki in odhodki se gibljejo v okviru predvidenega plana društva za leto 2013. 
Posamezne postavke ali številk so že zajeta v ostalih poročilih in jih tukaj ne bom 
navajali. Med planom in porabo obstajajo posamezna manjša odstopanja, kar je 
normalno, saj ni mogoče v detajle predvideti vseh stroškov. Preverjene so bile vse večje 
postavke, NO je za njih dobil argumentirana pojasnila. Pri gospodarjenju s sredstvi tako 
ni bilo ugotovljenih nepravilnosti. 

6. Prilivi sredstev od strani GZ Ivančna Gorica so izvedeni v več tranšah v skladu z 
izvajanjem finančne politike GZ. 

7. Računovodstvo se vodi pregledno in skladno z računovodskimi standardi. Računovodski 
izkazi so pregledni in razumljivi. Knjigovodske listine, poslovne knjige in vsa letna 
poročila se hranijo v skladu z veljavnimi pravilniki. 

8. NO ugotavlja, da se sklepi upravnega odbora društva realizirajo v skladu z njihovo 
namembnostjo v okviru veljavnih zakonskih predpisov in statuta PGD. 

9. NO zaključuje, da društvo s pridobljenimi sredstvi  ravna gospodarno in racionalno. Iz 
zapisnika popisne komisije izhaja, da je poslovanje PGD Višnja Gora skladno s predpisi, 
zakonom poslovanju društev in izvajanjem javne gasilske službe. 

Predsednik NO: 

Janez Podržaj VGČ II. 

Predlog SKLEPA: 

Plan dela za leto 2013 je bil v glavnem dosežen, v nekaterih postavkah celo presežen. 
Finančno poslovanje je potekalo pravilno in skladno s predpisi o finančnem poslovanju 
društev. Nadzorni odbor pri pregledu dokumentacije ni ugotovil  nepravilnosti, zato 
predlaga občnemu zboru, da  poslovno poročilo v predlagani obliki sprejme. 
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PROGRAM DELA PGD Višnja Gora za leto 2014                                            predlog 

Splošno 
1. Sodelovati s krajani pri njihovih naporih za čim popolnejšo protipožarno zaščito  

2. Organizirati veselico z prevzemom novega gasilskega vozila GVGP – 1 ter obeležiti 35. 
obletnico pobratenja s PGD Piran 7.6.2014 
Omenjen dogodek bo sestavljalo naslednje: 

 Slavnostna seja na katero bodo vabljeni člani našega društva in tudi člani 
pobratenega društva iz PGD Piran, predstavniki obeh GZ, predstavniki sosednjih 
društev PGD Kriška vas in PGD Vrh pri Višnji Gori, predstavniki ostalih prijateljskih 
gasilskih društev, ter tudi predstavniki občine. 

 Slavnostni prevzem vozila z parado in blagoslovom.  

3. Vzdrževati objekt in opremo ter orodje  

4. Organizirati en strokovni izlet za vse člane društva (spomladi), en izlet za člane 
tekmovalnih enot, mentorje in sodnike (mesec november) in eno strokovno ekskurzijo za 
člane operativne enote (po želji) 

5. 4. maja organizirati gasilsko mašo na čast sv. Florjanu   

6. Še nadalje sodelovati s Krajevno skupnostjo in drugimi društvi v kraju pri nekaterih 
tradicionalnih dogodkih v kraju  

 Jurčičev pohod (1. marec 2014) 

 Rally Saturnus  

 Anin sejem (26. in 27. julij) 

 Sodelovanje pri Srečanju krajanov po dogovoru s KS Višnja Gora 

7. Poizkušati pridobiti čim več sponzorjev in donatorjev  

8. S koledarji obiskati vsa gospodinjstva na našem področju  

9. Intenzivnejše vključevanje članic in članov, predvsem pa mladine in pionirjev v gasilske 
vrste 

10. Prizadevati si dobiti nazaj, nekdaj aktivne člane društva  

11. Še naprej sodelovati ter negovati in poglabljati stike s pobratenim društvom Piran in vsemi 

prijateljskimi društvi 

12. Organizacija novoletnega druženja članov in članic  

13. Vsako drugo soboto gostiti sejmarje  

14. Opravili bomo tudi naloge, ki tukaj niso izrecno omenjene, bosta pa upravni odbor in 
poveljstvo ocenila, da je te naloge potrebno izvesti.  

 

Operativno področje 

1. Opravljati naloge katere so osnovna dejavnost društva in jih nalagata Statut, Zakon o 
varstvu pred požarom in tiste, za katere se bomo dogovorili v okviru GZ Ivančna Gorica  

2. Nabavljati in vzdrževati potrebno manjkajočo gasilsko opremo  
3. Nabava opreme za vgradnjo v GVGP – 1 in spremljajoče opreme za potrebe društva 
4. Udeležiti se gasilskih tekmovanj, ki jih razpisuje GZS in GZ Ivančna Gorica  
5. Usposabljanje in izobraževanje članov društva v okviru društva ter tečajih in seminarjih, ki 

jih organizira GZ Ivančna Gorica in GZS  



Bilten 2014 
 

 

12 

6. Organizirati osnovni tečaj  
7. Vsak prvi torek v mesecu organizirati tehnični dan 
8. Organizacija rednih vaj in usposabljanja dvakrat mesečno  
9. Priprava treh društvenih taktičnih vaj in ene sektorske vaje 

10. V mesecu požarne varnosti: 

 vključiti se v aktivnosti GZ Ivančna Gorica in GZS  

 organizirati dan odprtih vrat za šolo in vrtec ter odrasle in na ta način promovirati 
gasilstvo  

11. Pripraviti pregled gasilnikov za KS Višnja Gora (29.11.2014)  
12. Nakup defibrilatorja in izvedba usposabljanja; seznanitev krajanov z dostopnostjo  
13. Nakup elektroagregata.  

 

Delo na področju mladih 
1. Udeležba enot na tekmovanjih ki jih razpisuje GZS  
2. Sodelovanje mladih na prireditvah v kraju  
3. Izvedba gasilskega vikenda  
4. Sodelovanje pri dnevu odprtih vrat  
5. V mesecu decembru organizirati srečanje mladih gasilcev  
6. Izvedba ekskurzije, ki bo na željo pionirjev, mladincev in gasilcev pripravnikov, izbrana v 

dogovoru z mentorji  
7. Vsakotedensko srečevanje mladih gasilcev in urjenje za tekmovanja 
8. Udeležba na srečanjih mladih v GZ Ivančna Gorica. 

 

Delo na področju članic 
1. Udeležba na tekmovanjih 
2. Skrb za urejenost gasilskega doma 
3. Udeležba na srečanjih članic regije Ljubljana II in GZ Ivančna Gorica. 

 

Delo na področju veteranov in veterank 

1. Udeležba na občinskem tekmovanju za memorial Matevža Haceta 
2. Udeležba ostalih tekmovanj po predhodnem dogovoru 
3. Organizirati srečanje veteranov društva 
4. Pred novim letom obiskati člane društva, starejše od 75 let 
5. Po svojih zmožnostih sodelovati pri vseh dejavnostih društva. 

 

FINANČNI NAČRT za leto 2014 

Predvideni prihodki za leto 2014: 

 dotacija zveze 

 koledarji 

 veselica 

 članarina 

 prenesena finančna sredstva s predhodnega obdobja 

Predlagamo, da Občni zbor potrdi ta plan dela in hkrati, da Občni zbor pooblasti Upravni 
odbor, da v okviru plana dela med letom racionalno razporeja finančna sredstva. 

Upravni odbor PGD Višnja Gora 
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MALO ZA ŠALO 
 

NA GORENJSKEM 

»Dragi, pred vrati sta dva gasilca, ki pobirata prispevke za novo 
avtocisterno, kaj jim dam«? 
»Draga, daj jima vedro vode«! 

 

POŽAR  
Mož prileti dopoldne v hišo in vpije:  
»Požar! Žena, hiša gori!« 
Glas iz omare: »Rešujte pohištvo, rešujte pohištvo!« 

 
NA SODIŠČU  
Sodnik: » Obtoženi ste , da ste požgali gospodarsko 
poslopje, doletela vas bo zaslužena kazen, ali imate kakšno 
olajševalno okoliščino v vaš zagovor?«  
Obtoženi:  »Gospod sodnik, upoštevajte, da so me že gasilci 
pretepli ko bika!« 
 
 

ALKOHOL  
Poveljnik Gasilskega društva Pepije strogo zaukazal svojim gasilcem:  
"Dve uri pred vsakim požarom je strogo prepovedano pitje alkoholnih pijač!" 

 
OKVARA  
Gasilska enota 124 sporoča centrali:  
»Ne moremo na kraj požara! Pošljite koga drugega!« 
»Zakaj pa ne morete?« 
»Imamo okvaro na vozilu!« 
"In kaj se je zgodilo?« 
"Pokvarjeno imamo desno stransko ogledalo!"  
"Brez njega pa ja lahko odpeljete na kraj požara!"  
"Ne gre, ker tovornjak leži na njemu!"  
 
 
ŠALA - 113 ali 311 
Ali veš, kaj se zgodi, če se zmotiš in pokličeš  
policijo na 311 namesto 113 ??  
???  
Ja policaji se pripeljejo rikverc !!  

 

 


