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Tekmovanje GZ Ivančna Gorica za memorial Matevža Haceta v Višnji Gori   
Udeleženci PGD Višnja Gora skupaj s podžupanom Tomažem Smoletom in poveljnikom GZ Lovrom 

Markovičem, 14. maj 2016 
    
 

 

PGD VIŠNJA GORA ustanovljeno leta 1875. Naj bo dan ali noč, 
Pobrateno s PGD Piran od leta 1979.  

Prejeta odlikovanja in priznanja:  

Gasilska zvezda GZJ II. stopnje    -  leta 1985   mi hitimo na pomoč! 

Jurčičevo priznanje                       -  leta 2000 
Zlati znak Civilne zaščite              -  leta 2005 

 

Zlata plaketa Civilne zaščite        -  leta 2015  
Zlata plaketa GZS                          -  leta 2015  
 

: Cesta na Polževo 12, 1294 VIŠNJA GORA 

: 01 788 46 45 



e-mail: gasilci.vg@gmail.com 

spletna stran: www.pgdvisnjagora.si  


 
Urednika: Janez PODRŽAJ in Miha SLAPNIČAR  
Lektoriranje: Helena KAVAŠ 

Tisk: Tiskarna Mišmaš 
Natisnjeno 150 izvodov 
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142. redni letni 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 in dveh overovateljev zapisnika, 

- verifikacijske komisije. 

3. Poročila:  

- predsednika, 

- poveljnika, 

- blagajnika, 

- predsednika komisije za mladino, 

- predsednika komisije za veterane, 

- predsednice komisije za članice, 

- predsednika nadzornega odbora, 

- verifikacijske komisije. 

4. Beseda gostov.  

5. Razprava po poročilih in njihov sprejem. 

6. Sprejem programa dela in finančnega načrta za leto 2017. 

7. Sprejem sklepa o višini članarine. 

8. Podelitev priznanj, odlikovanj in napredovanj. 

9. Zaključek. 

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

svečani uniformi! 

Skladno s 23. členom Statuta Prostovoljnega gasilskega društva Višnja Gora je 

občni zbor sklepčen po preteku 30 minut od napovedanega začetka zbora, če 

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

društva.   

                    

       Upravni odbor 

      PGD Višnja Gora  
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Drage gasilke in gasilci, spoštovani bralci teh vrstic 

Pred vami je četrta izdaja Biltena PGD Višnja Gora. Tudi v preteklem letu je društvo uspešno 
delovalo. Res ni bilo kakšnih obletnic ali praznovanj, ampak je bila glavnina delovanja 
namenjena operativi in usposabljanju gasilcev ter ureditvi gasilskega doma in 
večnamenskega prostora za mlade. V lastni režiji smo izvedli priključitev na javno kanalizacijo 
in prenovili sejno sobo, kar je bilo po več kot tridesetletni uporabi že nujno. 

Naši člani so sodelovali pri organizaciji in izvedbi 15. državnega kviza gasilske mladine, 
pionirjev, mladincev in pripravnikov, ki je bil 4. februarja v šolskem centru Ivančna Gorica. 
Naši mladi gasilci so se udeležili vseh tekmovanj in kvizov, ki jih je organizirala GZ Ivančna 
Gorica. Že po tradiciji je vsake štiri leta Sektor Višnja Gora gostitelj gasilskega tekmovanja GZ 
Ivančna Gorica. Zanimivo, da to vedno sovpada z olimpijskimi igrami. Za gasilce vseh treh 
društev naše krajevne skupnosti je to velik zalogaj in poseben dogodek, še posebno zaradi 
številčne udeležbe naših tekmovalnih ekip vseh generacij v zadnjem obdobju. 

V oktobru, mesecu varstva pred požari, smo s predstavitvami, predavanji in »dnevi odprtih 
vrat« gasilskega doma ozaveščali krajane ter šolsko in vrtčevsko mladino z ukrepi varstva 
pred požari in drugimi nesrečami. Kot že vrsto let doslej smo organizirali pregled gasilnikov in 
pravilen ter učinkovit prikaz uporabe. 

Udeleževali smo se proslav in pomembnih dogodkov pobratenega društva Piran in drugih 
prijateljskih društev. Udeležili smo se občnih zborov in proslav 120-letnice PGD Krka in 
Tešanovci ter 90-letnice PGD Stična.  

Na dan sv. Florjana 4. maja smo se udeležili skupne maše. Prav ta dan je v 61. letu umrl 
Vlado Šoštarič iz DVD Maksimir. S pokojnim Vladom, ki je bil vse življenje predan gasilstvu, 
smo se večkrat srečali, zadnji njegov obisk je bil ob proslavi naše 140-letnice. Ob tej priliki je 
v imenu DVD Maksimir našemu društvu podelil spominsko priznanje v znak dobrega 
medsebojnega sodelovanja.  

Poseben dogodek za naš kraj je tudi vsakoletno srečanje krajanov na predvečer gasilske 
veselice na prireditvenem prostoru pri gasilskem domu. Srečanje že vrsto let poteka v skupni 
organizaciji krajevne skupnosti, TD Višnja Gora, PGD Višnja Gora in še več društev v kraju. 

Srečanje 3. junija je bilo še posebno svečano. Od zadnjega snidenja srečanja krajanov se je v 
Višnji Gori veliko zgodilo, zato je lepo biti Višnjan, saj je kraj obogaten s kar nekaj novimi 
pridobitvami. Višnja Gora je v zadnjem letu dobila dolgo pričakovano in potrebno 
kanalizacijo, zgrajena in obnovljena pa je tudi druga infrastruktura.  Ob tej priložnosti so 
nove pridobitve na petkovi prireditvi tudi simbolično predali namenu, ki so se je udeležili 
predstavniki izvajalcev projekta, KS, občine in župan Dušan Strnad. 

Svoj nagovor je župan zaključil z naslednjimi besedami: »To, kar se je zdaj postorilo v Višnji 
Gori, ste si Višnjani in Višnja Gora zaslužili. To je dobra popotnica za naprej, da se mesto 
Višnja Gora razvija v vseh pogledih, da bo privlačno za vas, ki tukaj živite, in tiste, ki bodo k 
vam prihajali. Bodite še naprej tako prijazni gostitelji in sodelujte takrat, ko je treba. S 
sodelovanjem in povezovanjem so ljudje tisti, ki znajo, zmorejo in hočejo in v občini Ivančna 
Gorica je veliko takšnih.« 

Tudi gasilci pritrjujemo županovim besedam in si ob enem želimo, da bi Višnja Gora ponovno 
zaživela in dosegla vsaj delček pomembnosti, kot jo je imela nekdaj. 

Janez Podržaj 
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POROČILO PREDSEDNIKA PGD Višnja Gora 

Spoštovani tovariši gasilci in tovarišice gasilke, cenjeni gostje in prijatelji!   

Še enkrat prav lepo pozdravljeni na našem 142. rednem 
letnem občnem zboru. V veselje mi je, da vam lahko v 
naslednjih minutah na kratko predstavim delo minulega 
leta, v katerem je bilo veliko storjenega in se ga bomo radi 
spominjali.   

Upravni odbor društva je od lanskega občnega zbora do 
danes zasedal na 12 rednih sejah, od katerih so bile 3 
razširjene. Na vseh sejah so bili prisotni člani nadzornega 
odbora, ki imajo v delo društva neposreden vpogled in na 
ta način aktivno sodelujejo pri samem delu in tudi 
načrtovanju dejavnosti društva. Skozi celo leto smo 
konstruktivno sestankovali in delali tudi v vseh društvenih 
komisijah.  

V preteklem letu smo medse sprejeli 10 novih članov in članic, na kar smo še posebej 
ponosni. Med pionirke oziroma pionirje smo sprejeli dva: Rebeko Tekavčič in Žigo Goriška. V 
mladinske vrste je vstopil Jure Gal Gorišek; med članice pa Aleksandra Tamara Sakelšek in 
Suzana Jakšič. S Kristjanom Sakelškom, Simonom Tropom, Gregorjem Ključevškom in 
Boštjanom Goriškom se je povečala vrsta članov, medtem ko je Peter Zupančič postal naš 
podporni član. Iz društva je zaradi stalne preselitve v drug okraj ali svoje lastne želje izstopilo 
10 članov. V letu 2016 smo si zadali cilj, da člane oziroma članice društva, ki že več let ne 
plačujejo članarine, na to še posebej opozorimo. Z namenom poravnave članarine in s tem 
izpolnjevanja dolžnosti vsakega člana društva smo čez leto vsem tistim, ki članarine še niso 
poravnali, ločeno poslali tri dopise s plačilnim nalogom za plačilo članarine. V dopisih je bil 
jasno naveden sklep seje upravnega odbora, da člana, ki ne plača članarine, iz društva izpiše. 
Na ta način smo iz precej velike številke članstva našega društva, to je 249, iz društva izpisali 
še 40 članov.   

Tekom lanskega leta smo se udeležili trinajstih občnih zborov in dveh gasilskih pogrebov. 

7. februarja smo se odzvali vabilu prijateljev iz Tešanovcev in se udeležili njihovega 
tradicionalnega Prešernovega pohoda. Mesec februar je bil aktiven tudi za našo gasilsko 
mladino, ki se je z dvema pionirskima ekipama trojk udeležila 10. Občinskega gasilskega 
kviza, ki ga je gostilo PGD Krka. 

Prvo soboto v mesecu marcu, smo v sodelovanju s člani planinskega društva Polž na območju 
Višnje Gore pomagali pri redarski službi, na zdaj že 23. Jurčičevem pohodu. Dogodek smo 
izkoristili za krepitev medsebojnih odnosov z gasilci iz Tešanovcev. Pobrateni piranski gasilci 
pa se zaradi zadržanosti dogodka žal niso mogli udeležiti.   

V mesecu aprilu so potekala intenzivna dela za dokončanje mladinske sobe, v kateri so za 
člane društva nameščene fitnes naprave. Poseben dogodek, po katerem smo si zapomnili ta 
mesec, je bilo zagotovo državno tekmovanje v gasilskem kvizu, ki ga je v OŠ Stična gostila 
naša gasilska zveza Ivančna Gorica. Na tekmovanju so sodelovali tudi naši člani.  

Meseca maja smo se za god svetega Florijana udeležili Florjanove maše. Tudi mesec maj je 
bil tekmovalen. 14. maja je naše društvo kot sektor gostilo občinsko gasilsko tekmovanje za 
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memorial Matevža Haceta. Na tekmovanju je sodelovalo kar 6 naših desetin, ki so se odlično 
odrezale. Pionirji so zasedli 2. mesto, prav tako so 2. mesto osvojili člani A. Članom B je 
pripadlo 3. mesto, članice B, starejše gasilke in starejši gasilci pa so osvojili 1. mesto.  

Tri tekmovalne trojice pionirjev in pionirk so v soboto, 21. maja, v PGD Dob pri Šentvidu z 
dobrimi rezultati zastopale naše društvo na 9. Občinskem gasilskem tekmovanju v gasilski 
orientaciji.  

Mesec junij smo začeli s sodelovanjem na tradicionalni prireditvi srečanja vseh krajanov in 
krajank Višnje Gore. Dan kasneje, to je 4. junija, pa smo uspešno izvedli gasilsko veselico s 
skupino Rok'n'band. Druga polovica meseca je bila usmerjena v obletnice društev naše 
gasilske zveze oziroma naših prijateljskih gasilskih društev. Tako smo se udeležili slavnostne 
seje ob 120. obletnici društva iz Tešanovcev, prav tako tudi njihovega osrednjega dogodka, 
na katerega smo odšli kar z avtobusom. Udeležili smo se prevzema novega gasilskega vozila 
GVM-1 v PGD Zagradec in slavnostne seje ter osrednjega dogodka ob 120. obletnici društva 
PGD Krka s prevzemom novega gasilskega vozila GVC 16/25.  

V času poletja smo z redarsko službo, službo prve pomoči, pripravo hrane in pijače ter 
pomoči pri pripravi prostora sejma sodelovali na 19. Aninem sejmu.  

V mesecu avgustu so se štirje naši člani z gasilskim vozilom udeležili velikega požara v Črnem 
Kalu, ko je gorelo 350 ha površin.  

3. septembra smo se odzvali vabilu na praznovanje 70-letnice PGD Temenica, 10. septembra 
pa slavnostne seje in osrednjega dogodka ob 90. obletnici PGD Stična.        

V mesecu oktobru smo kot sektorsko društvo organizirali dva dneva odprtih vrat. Obiskali 
smo otroke in vzgojiteljice vrtca Polžek, kjer smo izvedli predstavitev gasilskih vozil in 
opreme. Izvedena je bila tudi vaja evakuacije vrtca. Predstavitev gasilstva s poudarkom na 
predstavitvi prve pomoči z defibrilatorjem in pravilne uporabe gasilnikov smo izvedli tudi v 
podružnični osnovni šoli Višnja Gora.   

Tretji dan odprtih vrat je bil združen z vsakoletnim pregledom gasilnikov in je bil namenjen 
vsem krajankam in krajanom naše krajevne skupnosti. Izveden je bil prvo soboto v mesecu 
novembru.   

15. oktobra je društvo organiziralo dobro obiskano strokovno ekskurzijo v Samobor in 
Zagreb, ki je bila namenjena vsem članom in članicam društva.  

Poudarek na medsebojnem druženju je imel tudi mesec december. V tem mesecu je društvo 
organiziralo izlet za vse naše mlade gasilce. Z vlakom smo odšli v praznično okrašeno 
Ljubljano, kjer smo iskali izgubljenega ljubljanskega zmaja, si ogledali glavne mestne 
znamenitosti in z vzpenjačo obiskali ljubljanski grad, s stolpa katerega smo opazovali mesto 
Ljubljana.  

10. decembra smo se odzvali vabilu naših pobratenih gasilcev iz Pirana in se tako udeležili 
tradicionalnega potopa božičnega drevesca. V mesecu decembru smo z lastnim 
personaliziranim gasilskim koledarjem obiskali vse prebivalce Višnje Gore in njene širše 
okolice. Božično-novoletne praznike smo s koledarjem in voščilom voščili vsem našim 
sosednjim in prijateljskim gasilskim društvom ter tudi drugim društvom v okviru KS Višnja 
Gora. Vsem krajanom KS Višnja Gora smo praznike voščili s posebno voščilnico. Pozabili 
nismo tudi na naše najstarejše člane in članice. S skromnim darilom smo tiste, ki štejejo 75 
let in več, obiskali na njihovem domu in voščili božično-novoletne praznike. Starejše gasilke 
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so pri Karli Šadl tudi letošnje leto organizirale prednovoletno druženje z odlično večerjo. Z 
Vesno Zupančič, njihovo mentorico, upava, da bomo obdarovanje s prihodom pravega 
Božička praznovali tudi letošnje leto. Pred našim občnim zborom smo organizirali redno 
letno srečanje vseh naših mladih gasilcev, na katerega smo vabili tudi predstavnika 
mladinske komisije gasilske zveze.  

Skozi celo leto smo posodabljali tudi našo operativno opremo in orodje, kar nakazuje tudi 
letni inventurni popis. V najem smo oddajali gasilsko dvorano in tako pridobljena finančna 
sredstva preusmerili v popolno obnovo sejne sobe gasilskega doma, kjer smo zamenjali stole 
ter prebelili in lepše uredili prostor. V preteklem letu smo imeli 37.137 EUR prihodkov in 
31.973 EUR odhodkov, iz česar sledi, da je društvo lani poslovalo pozitivno.  

Za druženje naših članov skrbimo preko športnih dogodkov vsako nedeljo zvečer v 
telovadnici VIZ Višnja Gora, kjer člani igrajo nogomet in odbojko.  

Čez leto smo se udeležili tudi veliko izobraževanj, o katerih bo več povedal poveljnik, in tako 
skrbeli za našo strokovno usposobljenost. Vsak prvi torek v mesecu smo se redno sestajali na 
tehničnih dnevih in nemalokrat peljali vodo, za kar se vsem voznikom na tem mestu 
zahvaljujem.  

O svojem delu s prispevki v Višnjanu in občinskem glasilu Klasje obveščamo Višnjane in tudi 
soobčane. Za prepoznavnost društva skrbimo preko socialnih omrežij, kot sta facebook in 
naša prenovljena spletna stran.  

Menim, da smo skozi celo leto lepo sodelovali s krajevno skupnostjo Višnja Gora in vsemi 
društvi znotraj nje. 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 mojim tovarišem gasilcem in 
gasilkam, ki z veliko vnemo in dobro voljo vedno priskočijo na pomoč. Brez njih in njihovega 
zavzetega in hkrati odgovornega dela poročila v taki meri ne bi bilo. Zahvala velja vsem 
članicam, ki so skozi celo leto lepo skrbele za okensko cvetje. Lep gasilski dom je opazilo in s 
priznanjem na prireditvi Moja dežela, lepa in gostoljubna obeležilo tudi TD Višnja Gora. Hvala 
gospodarju doma tov. Jožetu Dežmanu in vsem tistim, ki so celo leto urejali gasilski dom in 
njegovo okolico.  

Hvala Občini Ivančna Gorica in Gasilski zvezi Ivančna Gorica za finančno pomoč, hvala pa tudi 
vsem našim sponzorjem in donatorjem, še posebej bi na tem mestu omenil lokalno podjetje 
ELVEZ. 

Mandat predsedovanja se počasi izteka. Tudi v letu 2017 se bomo po svojih najboljših močeh 
trudili za napredek višnjanskega gasilstva v vseh smereh. Hvaležni smo, če nas podpirate in 
dober glas ponesete tudi drugim. To je pravzaprav naše edino plačilo plemenitega dela. Za 
konec naj povem še to, da je to delo prijetno, če imaš okrog sebe prijetne ljudi. In jaz jih 
imam.  

Z gasilskim pozdravom:  

»Na pomoč!« 

                                                                                                  Miha SLAPNIČAR, VG,  
                                                                                                    predsednik PGD Višnja Gora 
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POROČILO POVELJNIKA PGD Višnja Gora 

V letu 2016 je bila operativa društva zelo aktivna na vseh 
področjih dela. Nivo operativnega delovanja našega društva 
vzdržujemo na visoki strokovni ravni. V nadaljevanju vam 
predstavljam nekaj glavnih operativnih dejavnosti, kjer smo 
operativni člani delovali.  

INTERVENCIJE 

V letu 2016 je operativna enota PGD Višnja Gora posredovala 
18-krat, kar je povprečno število intervencij na leto v zadnjem 
obdobju. Tudi letos smo imeli veliko požarov, od teh tudi 
velik in zahteven požar stanovanjske hiše. 

Intervencije so si kronološko sledile takole:   

1. 27. 2. je 8 naših gasilcev posredovalo ob razlitju olja po 
glavni cesti v Žabjeku, 

2. 4. 3. je 7 gasilcev posredovalo ob požaru avtomobila na Grintovcu, 

3. 5. 3. je 15 gasilcev posredovalo ob Jurčičevi poti, kjer smo pomagali državnim 
pirotehnikom uničiti italijansko minometno mino iz druge svetovne vojne, 

4. 4. 4. je 10 gasilcev posredovalo ob gozdnem požaru v Polju pri Višnji Gori, 

5. 15. 5. je 21 gasilcev posredovalo ob prometni nesreči s hudimi telesnimi poškodbami. 
Poskrbeli smo za razsvetljavo, nudili tehnično pomoč policistom ter sodelovali pri zapori 
ceste, 

6. 29. 5. pa je kar 30 naših gasilcev posredovalo pri velikem požaru stanovanjske hiše na 
Grintovcu. Šlo je za zahteven požar, kjer je skupaj sodelovalo preko 100 gasilcev iz 6 
gasilskih društev, 

7. 23. 6. je 13 gasilcev posredovalo pri gozdnem požaru nad Partizansko cesto, 

8. 23. 6. pa je 15 gasilcev posredovalo ob požaru na prostem na izvozu z AC, 

9. 8. 8. so 4 naši člani posredovali na velikem požaru na Primorskem, kjer so pomagali 
pogasiti požar ob železniški progi Divača–Koper, 

10. 25. 8. je 20 gasilcev sodelovalo na požaru vikenda na Kamnem Brdu, 

11. 27. 8. je 18 naših gasilcev posredovalo ob požaru garaže in drvarnice na Vrhu pri Višnji 
Gori, 

12. 9. 10. je 10 gasilcev odstranilo veliko in nevarno osje gnezdo na mestnem trgu v Višnji 
Gori, 

13. 9. 10. smo bili takoj po prihodu iz intervencije pozvani k pripravljenosti za morebitno 
posredovanje, saj je zagorel večji poslovni objekt v Ivančni Gorici, 

14. 31. 10. je 10 gasilcev rešilo muco iz odtočnega jaška, nato pa še pomagalo ujeti 
pobeglega bika, 

15. 21. 11. je 12 gasilcev posredovalo ob požaru kupa lesa na Selih, 

16. 23. 11. je 8 gasilcev pomagalo priti do onemogle osebe v Podsmreki pri Višnji Gori. Naši 
prvi posredovalci so tudi nudili osebi strokovno prvo pomoč ter jo pripravili za odvoz z 
reševalnim vozilom, 
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17. 15. 12. je 12 gasilcev posredovalo ob dimniškem požaru in požaru kurilnice na 
Mestnem trgu v Višnji Gori, 

18. 30. 12. pa je 15 naših gasilcev posredovalo ob požaru na robu gozda nad Partizansko 
cesto. 

Na intervencije smo izvozili v povprečju v 5 minutah. Na intervencijah je v povprečju 
sodelovalo skoraj 13 gasilcev, kar sta v povprečju skoraj dva več kot v lanskem letu. 

VAJE, TEHNIČNI DNEVI IN DRUGE AKTIVNOSTI 

Operativni gasilci smo v letu 2016 opravili 6 nedeljskih vaj in opravili 8 izrednih delavnih 
akcij. Izvedli smo 12 pregledov opreme, t. i. tehničnih dni, na katerih smo vzdrževali in skrbeli 
za opremo. 

V juniju smo z 12 gasilci in tremi vozili sodelovali na vaji »Stična 90« v organizaciji PGD Stična 
ob njihovi 90-letnici. Naloge na vaji velikega gozdnega požara, na kateri je z gašenjem iz 
zraka sodeloval tudi vojaški helikopter Cougar, je naše društvo opravilo hitro, učinkovito in 
strokovno. 

V mesecu požarne varnosti (27. 10. 2016) smo organizirali in izvedli taktično vajo z 
evakuacijo vrtca Polžek, na kateri je kljub dopoldanskemu času sodelovalo 12 operativnih 
gasilcev, na vaji pa je bil navzoč tudi župan g. Dušan Strnad. 

Na začetku decembra se je 8 naših operativnih gasilcev udeležilo tudi velike gasilske vaje 
»Livada 2016« v Ljubljani. S sodelovanjem na vajah različnih organizatorjev izven našega 
kraja gasilci tako pridobivamo dragocene izkušnje za svoje operativno delo.  

Operativni gasilci smo se tudi letos predstavili tako v šoli, v vrtcu kot tudi občanom na dnevu 
odprtih vrat. Na dnevu odprtih vrat se je vsakdo lahko preizkusil v gašenju z gasilnikom na 
prah, ki nam jih je tudi letos brezplačno zagotovil Janez Strmec iz podjetja Alarm d. o. o. Med 
doživljajskim taborjenjem vrtca Polžek v gozdu pa smo gasilci PGD Višnja Gora tudi pomagali 
ter vršili požarno stražo. 

Gasilci PGD Višnja Gora smo tudi trikrat nudili pomoč z opremo in moštvom pri čiščenju 
vodnega zajetja za Peščenik. Tudi sicer so marljivi šoferji z ekipami tudi letos s prevozom 
vode skrbeli, da tudi v sušnih dneh nihče v KS Višnja Gora ni ostal brez pitne vode. 

IZOBRAŽEVANJA 

Na poveljstvu našega društva še posebej vestno skrbimo za strokovno izobraževanje in 
izpopolnjevanje naših operativcev.  

V letu 2016 so z izobraževanjem nove specialnosti pridobili: 

- Miha Slapničar – specialnost mentorja mladine, 

- Mateja Dremelj – specialnost mentorja mladine, 

- Benjamin Šturbaj – specialnost mentorja mladine, 

- Anže Habjan – specialnost uporabnika IDA, 

- Marko Koščak – specialnost uporabnika IDA, 

- Urban Zajec – specialnost uporabnika IDA, 

- Benjamin Šturbaj – specialnost reševalca pri nesrečah z nevarnimi snovmi, 

- Jaka Brčan – specialnost reševalca pri nesrečah z nevarnimi snovmi,  

- Jaka Brčan – specialnost gašenja notranjih požarov modul A,   

- Gregor Erjavec – specialnost gašenja notranjih požarov modul A,   
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- Primož Hočevar – specialnost gašenja notranjih požarov modul B, 

- Jan Kamin – specialnost gašenja notranjih požarov modul B, 

- Andrej Dremelj – usposabljanje za delo s helikopterjem, 

- Primož Hočevar – usposabljanje za delo s helikopterjem. 
 
Iskrene čestitke prav vsem! 
 

TEKMOVANJA 

Kot smo slišali že v poročilu predsednika, smo bili zelo aktivni tudi na področju tekmovanj. 
Tudi v letu 2016 so bili odlični tako starejši gasilci in gasilke, kot tudi članice in člani ter 
mladinci. O delu in uspehih posameznih tekmovalnih skupin bomo slišali iz poročil v 
nadaljevanju. Čestitke za lepe uspehe prav vsem. 

OPREMA IN TEHNIKA 

Na področju opreme smo letošnje leto popolnoma pomladili izbor tlačnih cevi B, C in D, kar 
pomeni, da imamo vozila in prikolico opremljene z brezhibnimi kompleti cevi, ki so zelo 
pomembne za učinkovito delo. Nabavili smo tudi rabljeno mobilno radijsko postajo Motorola 
za naš GVC 16/64, saj je stara po cca 25 letih odšla v zasluženi pokoj. Nabavili smo tudi nekaj 
drobnih armatur in nekaj parov škornjev ter rokavic. 

ZAKLJUČEK 

Operativci smo sodelovali tudi pri vseh drugih dogodkih in projektih v društvu. Ponosno 
poročam, da je operativa  PGD Višnja Gora na visoki strokovni ravni, ki jo bomo tudi v 
prihodnje nadgrajevali.  

Posebej moram pohvaliti vse operativne člane za dobro medsebojno sodelovanje ter trud in 
zavzetost ob opravljanju odgovornega dela. 

Operativci smo lani opravili približno 1200 prostovoljnih ur dela.  

Hvala vam in tudi našim domačim, ki nas v našem plemenitem delu podpirajo! 

Z gasilskim pozdravom:   

»Na pomoč!« 

Jože MIKLAVČIČ, GČ II. st.,  
poveljnik PGD Višnja Gora 

 

POROČILO PREDSEDNICE KOMISIJE ZA ČLANICE  

V letu 2016 smo bile članice PGD Višnja Gora ponovno zelo 
aktivne. Udeležile smo se občnih zborov sosednjih in 
prijateljskih gasilskih društev, prav tako smo se udeležile tudi 
občnega zbora domačega društva ter Florjanove maše. 

Izobraževale smo se na več področjih. Tov. Mateja Dremelj je 
postala mentorica mladine, tov. Monika Marinčič in tov. 
Alenka Kastelic pa sta se nam pridružili v ekipi prvih 
posredovalcev. 

V mesecu marcu smo se udeležile tradicionalnega Jurčičevega 
pohoda ter goste iz Tešanovcev pogostile s slastnim golažem. 
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V spomladanskih mesecih smo bile še posebej aktivne, saj smo sodelovale pri pripravi 
občinskega gasilskega tekmovanja v Višnji Gori, na katerem smo tudi tekmovale. Rezultati so 
bili več kot zadovoljivi, saj smo dosegle dve prvi mesti in v vitrino društva dodale nove 
pokale. 

Kot sodnica gasilskih in gasilsko-športnih tekmovalnih disciplin sem sodelovala na občinskem 
kvizu mladine, državnem tekmovanju kviza mladine, ki je potekal v Stični, občinskem 
tekmovanju v Trebnjem in občinskem tekmovanju v Višnji Gori. Operativne članice se aktivno 
vključujemo tudi v same intervencije. Tako smo pomagale pri večjih intervencijah na 
Kamnem Brdu, Vrhu pri Višnji Gori ter hišnem požaru na Grintovcu. 
V poletnih mesecih smo bile zaradi dopustov manj aktivne, vendar smo se kljub temu 
udeležile posveta članic regije Ljubljana II. v PGD Dobrepolje ter parad ob praznovanjih 
visokih obletnic sosednjih in prijateljskih gasilskih društev. V preteklem letu smo se udeležile 
tudi druženja članic gasilske zveze Ivančna Gorica, ki ga je gostilo PGD Krka. Članice so nam 
na dogodku razkazale njihovo cerkev in jamo pri izviru Krke.  
Skozi vse leto smo se udeleževale vseh gasilskih vaj, tehničnih dnevov ter vaj bolničarjev.  
Leto smo zaključile s prodajo društvenih koledarjev, božičnim potopom drevesca v Piranu ter 
že na tradicionalnem srečanju starejših članic, kjer pa nas je letos obiskal tudi Božiček in 
zabavo popestril s podeljevanjem raznih darov. 
V novem letu vam vsem želim veliko sreče, zdravja ter uspehov. 
Z gasilskim pozdravom:  

»Na pomoč!« 

Vesna ZUPANČIČ, NGČ II. st., 
predsednica komisije za članice   

 

POROČILO PREDSEDNIKA MLADINSKE KOMISIJE 

Lep pozdrav vsem tudi s strani mladinske komisije, ki v društvu 
uspešno deluje in obravnava dogodke, povezane z mladimi. 

Že takoj na prvi seji upravnega in nadzornega odbora smo zamenjali 
člane komisije. Novi člani komisije so: Miha Hribar, Mateja Dremelj 
in Jaka Brčan. 

27. februarja je v naši gasilski zvezi potekal 10. občinski gasilski kviz, 
ki je potekal v PGD Krka. Na gasilskem kvizu sta sodelovali dve ekipi 
iz našega društva (ekipi pionirjev). Pionirski ekipi sta dosegli 5. in 15. 
mesto. 

Ob godu sv. Florjana smo se v uniformah udeležili slovesne gasilske 
svete maše.  

21. maja pa je v PGD Dob pri Šentvidu potekal 9. občinski orientacijski tek. Na tekmovanju sta 
tekmovali dve trojki pionirjev in ena trojka pionirk. Ekipi pionirjev sta dosegli 11. in 13. 
mesto, ekipa pionirk pa je dosegla odlično 5. mesto. S ponosom lahko povem, da je ekipa 
pionirk naše društvo prvič zastopala. 
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Udeleženci mladinskega kviza na Krki  

 

14. maja je naše društvo gostilo občinsko gasilsko tekmovanje. Prvič smo imeli eno pionirsko 
desetino. Pionirji so se zelo dobro izkazali na vseh vajah in dosegli odlično 2. mesto. 

Za konec leta smo se odpravili na zaslužen gasilski izlet. Z vlakom so se odpeljali v Ljubljano. 
Tam so imeli igro Lov na ljubljanskega zmaja. Igra je potekala na podoben način kot 
orientacijski tek. Ljubljanskega zmaja smo iskali vse od Čopove ulice do nebotičnika, 
nadaljevali do ljubljanske mestne hiše in ga vendarle ujeli na Zmajskem mostu. Po igri smo se 
odpravili na pice in palačinke, si ogledali lučke po Ljubljani ter se na koncu odpravili z 
vzpenjačo na Ljubljanski grad. Na gradu smo si ogledali Ljubljano s stolpa, kjer smo imeli zelo 
lep razgled na novoletno okrašeno Ljubljano. 

Lani smo imeli vsakotedenska srečanja, kjer smo se pripravljali na tekmovanja, se kdaj pa 
kdaj tudi malo poveselili in imeli zanimive aktivnosti ob pripravah na tekmovanja. 20. 
januarja smo organizirali 7. zbor mladih, ki je bil dobro obiskan. Na zboru smo pregledali delo 
minulega leta in si zadali cilje v novem. Lani smo v društvo sprejeli tri mlade gasilce, dva 
pionirja in enega mladinca. Zdaj imamo v društvu 20 aktivnih mladih gasilcev. 

Z gasilskim pozdravom: 

„Na pomoč!“ 

Urban ZAJEC, VG, 
predsednik komisije za mladino 
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POROČILO PREDSEDNIKA KOMISIJE ZA VETERANE  
V gasilski organizaciji skoraj 30 % članstva tvorimo veterani in 
veteranke. Pa poglejmo, od kod in kaj sploh pomeni geslo 
veteran in kaj delamo veterani v gasilski organizaciji. 

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika* za geslo veteran 
najdemo naslednji opis: 

star, doslužen vojak: veterani iz druge, prve svetovne vojne; 

društvo veteranov / vojni veterani ♦ zgod. starorimski vojak, ki 
je po odsluženju vojaške službe dobil denarno odpravnino ali 
zemljišče in državljanske pravice  

V Wikipediji pa najdemo za geslo veteran naslednji opis: 

Veteran je naziv za utrjenega in izkušenega vojaka, ki je 
sodeloval v več vojnah oz. spopadih. 

Prva pojava naziva se uvršča v stari Rim; veteran je bil legionar, ki je v rimski vojski služil 16 let 
in je tako odslužil vojaški rok. V priznanje za zasluge je prejel denarno nagrado, veteransko 
zemljišče ... v primeru, če pa ni bil Rimljan, pa je dobil še rimsko državljanstvo. 

Kot vidimo, geslo oziroma beseda veteran označuje starega, utrjenega, a dosluženega 

vojaka. Gasilci se zaradi narave našega dela v svoji organiziranosti zgledujemo po vojaški, 

smo geslu veteran dodali pridevnik gasilski in tako dobili gasilskega veterana. Po veljavnem 

Zakonu o gasilstvu je določena starostna meja, ko gasilka oziroma gasilec postane gasilski 

veteran. Za ženske je meja 55 let, za moške pa 63 let starosti. Vojni veterani so bili za svojo 

lojalnost in predanost vrhovnemu poveljniku in domovini nagrajeni ali z denarjem ali kako 

drugače, kar jim je omogočalo primerno nadaljnje življenje. V nasprotju z vojnimi veterani,  

gasilski veterani za svoje zasluge in opravljeno delo ne dobimo denarne ali kakšne druge 

nagrade, smo pa v dolgih letih aktivnega dela v gasilstvu pridobili bogate izkušnje na različnih 

področjih. Zato mnogi veterani v gasilski organizaciji še vedno aktivno delamo, saj je dela na 

organizacijskem in drugih področjih nikoli ne zmanjka. Vključujemo se v tekmovanja, smo 

člani odborov, komisij, opravljamo tudi nekatere odgovorne naloge in sodelujemo pri vseh 

večjih prireditvah društva. Tako izkušnje in znanje prenašamo na naše zanamce in skupaj 

lažje in hitreje dosegamo zastavljene cilje. Ob tem pa ne pozabimo na naše člane in članice, 

ki zaradi bolezni, starosti ali drugih vzrokov ne morejo več sodelovati pri našem delu. Zato jih 

pred novim letom obiščemo, jim izročimo skromno darilce in zaželimo predvsem zdravja. 

Našega obiska so veseli in takrat beseda steče ne samo o sedanjem delu društva, ampak tudi 

o letih, ko so bili oni gonilna sila društva in so ustvarjali pogoje za naše današnje delo. Brez 

njihovega odrekanja in nesebičnega dela ter predanega in nesebičnega dela njihovih 

predhodnikov bi bila kronika društva skoraj nepopisan list. 

 Jože GROS, GČ II. st., 
predsednik komisije za veterane 

 
*http://bos.zrc-sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=veteran&hs=1 
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POROČILO PREDSEDNIKA NADZORNEGA ODBORA 

Nadzorni odbor (v nadaljevanju NO) je 20. januarja 2017 opravil 
pregled realizacije sprejetega plana za leto 2016, zakonitost 
odločanja o gospodarjenju in porabi sredstev v letu 2016 ter 
finančno in materialno poslovanje. 

     V skladu s statutom PGD Višnja Gora in Pravili gasilske službe 
GZS je UO PGD na svoji 54. redni seji dne 29. 12. 2016 imenoval 
popisno komisijo, ki je dne 18. 1. 2017 popisala vsa materialna 
sredstva, ki so v lasti in s katerimi razpolaga društvo. 

NO ugotavlja, da je bila inventura opravljena po veljavnih 
predpisih. Stanje po inventurnem popisu je skladno z dejanskim 
stanjem 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. 

Načrt dela za leto 2016, ki je bil sprejet na 141. občnem zboru, je bil dosežen in presežen. 

Pri pregledu gotovinskega poslovanja blagajne se stanje sredstev na dan 31. 12. 2016 ujema 
z blagajniškim dnevnikom, sredstva na računu pa z bančnimi izpiski.  

Prihodki in odhodki se gibljejo v okviru predvidenega načrta društva za leto 2016. Posamezne 
postavke ali številke so že zajeta v ostalih poročilih in jih tukaj ne bomo 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. 

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

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

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

NO zaključuje, da društvo s sredstvi ravna gospodarno in racionalno, skladno s predpisi, 
zakonom o poslovanju društev in izvajanjem javne gasilske službe. 

 
Janez PODRŽAJ, Viš. GČ II. st.,  

predsednik nadzornega odbora 
 

Predlog SKLEPA: 

Načrt dela za leto 2016 je bil 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 2017 

Splošno 

1. Sodelovati s krajani za čim popolnejšo protipožarno zaščito.  

2. Organizirati veselico s skupino Gadi.   

3. Vzdrževati objekt, opremo in orodje.  

4. Ureditev sejne sobe in prostora za druženje.  

5. Organizirati dva izleta: društveni izlet in izlet mladine.     

6. Sodelovati s krajevno skupnostjo in drugimi društvi v kraju pri nekaterih tradicionalnih 
dogodkih v kraju:  

 Jurčičev pohod, 
 srečanje krajanov, 
 Anin sejem. 

7. Poizkušati pridobiti čim več sponzorjev in donatorjev.  

8. S koledarji obiskati vsa gospodinjstva na našem področju.  

9. 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. Organizirati novoletno druženje članov in članic.  

13. Poskrbeti za boljšo medijsko prepoznavnost društva.  

14. Opraviti naloge, ki tukaj niso izrecno omenjene, bosta pa upravni odbor in poveljstvo 
ocenila, da je te naloge treba izvesti.  

Operativno področje 

1. Opravljati naloge, ki 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. V srednjeročnem načrtu 

je nabava novega gasilskega vozila.  

3. Udeležiti se gasilskih tekmovanj, ki jih razpisuje GZS in GZ Ivančna Gorica.  

4. Usposabljati in izobraževati člane društva v okviru društva ter na tečajih in seminarjih, ki 

jih organizira GZ Ivančna Gorica in GZS.  

5. Organizirati osnovni tečaj gasilca.  

6. Vsak prvi torek v mesecu organizirati tehnični dan. 

7. Dvakrat mesečno organizirati redne vaje in usposabljanja operativnih gasilcev.   

8. Priprava treh društvenih taktičnih vaj in udeležba na sektorski vaji. 

9. V mesecu požarne varnosti: 

 vključiti se v aktivnosti GZ Ivančna Gorica in GZS,  

 organizirati dan odprtih vrat za šolo ter vrtec.  

10. Organizirati dan odprtih vrat za sokrajane in sokrajanke ter pripraviti pregled gasilnikov 

za KS Višnja Gora.  
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Delo na področju mladih 

1. Udeležba enot na tekmovanjih. 
2. Sodelovati na prireditvah v kraju. 

3. Organizirati srečanje mladih gasilcev.  

4. Organizirati vsakotedenska srečanja mladih gasilcev.  

5. Po svojih zmožnostih sodelovati pri vseh dejavnostih društva. 

 

Delo na področju članic 

1. Udeležba enot na tekmovanjih. 

2. Skrbeti za urejenost gasilskega doma. 

3. Udeležiti se srečanj članic regije Ljubljana II in GZ Ivančna Gorica. 

 

Delo na področju starejših gasilcev in gasilk 

1. Udeležba enot na tekmovanjih.  

2. Organizirati srečanja starejših gasilk in gasilcev.  

3. Pred novim letom 2018 obiskati člane društva, starejše od 75 let. 

4. Po svojih zmožnostih sodelovati pri vseh dejavnostih društva. 

  

PREDVIDEN FINANČNI NAČRT PGD Višnja Gora za leto 2017 

Načrt predvidenih prihodkov 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Načrt predvidenih odhodkov  

članarina 1.700,00 oprema 3.000,00 

dotacija GZ Ivančna Gorica 2.400,00 vzdrževanje avtomobilov 4.000,00 

prostovoljni prispevki 1.800,00 vzdrževanje objekta 2.000,00 

prispevek za koledarje  6.500,00 ogrevanje, elektrika 3.000,00 

dohodnina 900,00 pošta, telefon 1.600,00 

oskrba z vodo 700,00 gorivo 1.600,00 

veselica, Anin sejem 7.500,00 reprezentanca, občni zbor 1.700,00 

najem prostorov 600,00 bančni stroški 300,00 

najem opreme 200,00 strokovna ekskurzija 1.000,00 

  

strokovna literatura 300,00 

  

ostale storitve 1.000,00 

  22.300,00   19.500,00 

 

Predlagam, da Občni zbor potrdi ta načrt dela in hkrati, da Občni zbor pooblašča Upravni 

odbor, da v okviru načrta dela racionalno razporeja predvidena finančna sredstva.                                                                                                        

 za upravni odbor PGD Višnja Gora 
Miha SLAPNIČAR, predsednik                                                                                                     
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NEKAJ UTRINKOV z raznih svečanosti in prireditev v letu 2016 

 

Občni zbor DVD Maksimir  

 

23. JURČIČEV POHOD 

 
Gasilski tovariši iz Tešanovcev – udeleženci pohoda na startu  
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Skupinska fotografija pohodnikov na Polževem   

 

 
Muljava – del pohodnikov na cilju 
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120 LET PGD TEŠANOVCI 

Udeležba naših članov na 120-letnici prijateljskega društva PGD Tešanovci 

GASILSKE VAJE 

 

 

Nedeljska operativna vaja  
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Vrtec Polžek Višnja Gora – reševalna vaja  

Otroci so z zanimanjem spremljali prikaz reševanja in oskrbe rešenih igranih ponesrečencev 

iz vrtca Polžek v Višnji Gori. Nekateri otroci so z navdušenjem tudi sodelovali. 

 

 

Na zaključku tradicionalna skupinska gasilska slika 
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ANIN SEJEM, 31. julij 2016 

Naši člani so na »Aninem sejmu« poskrbeli za pripravo in postrežbo jedače in pijače 
udeležencem. 
 

 

Stane Omahen, Franc Bobnar, Andrej Dremelj in Nada Jovid 

 

 

Karla Šadl, Majda Garvas, Andrej Dremelj in Franci Bašar 
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Anin sejem je obiskal tudi Martin Krpan in se sprehodil po mestnem jedru 

 

AKTIVNOSTI OB MESCU POŽARNE VARNOSTI 

Dan odprtih vrat PGD Višnja Gora  

Prikaz uporabe gasilnika najmlajšim članom  

Društvena gasilska ekskurzija PGD Višnja Gora 

V soboto, 15. oktobra se je poln avtobus gasilk in gasilcev odpravil na društveno gasilsko 
ekskurzijo, tokrat na Hrvaško. Ob 7.00 uri smo se z avtobusom izpred gasilskega doma 
odpeljali proti Samoboru, kjer smo naredili prvi postanek. Sprehodili smo se po starem 
mestnem jedru in si vzeli čas za kavo in znamenite »samoborske kremšnite«. Po ogledu 
mesta s tržnico in steklarske delavnice unikatnega kristala Samobor smo se odpeljali v vinsko 
gorico na 320 m nadmorske višine. Ob narezku domačega suhega mesa in sira je sledila 
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degustacija štirih tamkajšnjih kakovostnih vin. Med drugim tudi posebnega vina BERMET, ki je 
bil na prestižnem jedilniku TITANIKA že leta 1912. Po ogledu vinske gorice in degustaciji smo 
se odpeljali v Zagreb, kjer smo si ogledali dvorano VATROSLAVA LISINSKEGA, športno dvorano 
Dražena Petroviča in nogometni stadion GNK DINAMO. Sledil je sprehod skozi središče mesta, 
kjer smo si ogledali Kaptol, tržnico Dolac in se skozi Kamnita vrata povzpeli na Markov trg. 
Znameniti Zagreb smo si ogledali tudi z vožnjo s turističnim vlakcem in njihovim 
tradicionalnim tramvajem. V bližini trga Bana Jelačiča smo si prislužili večerjo v zagrebškem 
slogu. V Višnjo Goro smo se, že z načrti ponovne gasilske ekskurzije, vrnili v poznih večernih 
urah. 

Miha SLAPNIČAR 
 

       Vožnja s turističnim vlakcem po Zagrebu                    Na vinski gorici  

 

 

NEKAJ Z NAŠIH INTERVENCIJ 
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Požar Petričeve hiše na Grintovcu  

 
Tako je ogenj »požiral« leseni objekt na Vrhu pri Višnji Gori 
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Odstranjevanje sršenjega gnezda v Višnji Gori  
 

 

Starejše gasilke priredile prednovoletno večerjo 
 

S predsednikom društva, mentorico in Božičkom starejše gasilke pričakovale novo leto  

Eni izmed lepših trenutkov zadnjih dni starega leta so zagotovo trenutki srečanja s prijatelji in 
s tem trenutki skupnega druženja. To zelo dobro vedo tudi naše starejše gasilke, ki so pred 
praznovanjem silvestrovega večera organizirale prednovoletno srečanje in večerjo. Srečanje 
so pripravile skupaj in nanj povabile tudi njihovo mentorico Vesno Zupančič. Ob odlični hrani 
in pecivu se je prilegel kozarec dobrega vina. Druženje smo popestrili z obiskom pravega 
Božička in njegove pomočnice, s skromnim obdarovanjem, prijetnim klepetom in obilico 
dobre volje. Ker sem bil na ta dogodek povabljen tudi jaz, vam lahko iz izkušnje potrdim, da 
so naše veteranke odlične gostiteljice, ki se znajo poveseliti in izkoristiti čas za prijatelje. 

 Miha SLAPNIČAR 
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NAŠI ČLANI 

Primož Hočevar 

Primož Hočevar, ki sicer prihaja iz sosednje občine Grosuplje in 
je po poklicu mizar, se je v naše društvo vključil 23. februarja 
leta 2010. Ko se spomnim njegove predaje pristopne izjave, je 
rekel, da v društvo prihaja z željo po pomoči sočloveku. Od 
nekdaj si je želel postati bolničar – prvi posredovalec, kar je 
bila tudi ena izmed njegovih prvih opravljenih specialnosti. 
Specialnost bolničarja – prvega posredovalca s pridom 
izkorišča tudi na občinskem nivoju civilne zaščite, kjer pomaga 
pri organizaciji skupnih vaj prvih posredovalcev občine Ivančna 
Gorica. V ljubljanski regiji PGD Višnja Gora zastopa tudi na 
vseh tekmovanjih iz prve pomoči.  

Tečaj za vodjo skupine je uspešno opravil 8. marca leta 2015 in 
si s tem pridobil čin višjega gasilca. Med operativnimi 

funkcijami velja omeniti, da je vodja oddelka – desetar in pomočnik poveljnika za prvo 
pomoč. V svojem izobraževanju je opravil kar nekaj tečajev specialnosti: 

(1) tečaj za usposabljanje gasilcev za gašenje notranjih požarov modul A,  

(2) tečaj za usposabljanje gasilcev za gašenje notranjih požarov modul B,  

(3) tečaj za usposabljanje za delo s helikopterjem,  

(4) tečaj za nosilca izolirnega dihalnega aparata in  

(5) tečaj za usposabljanje gasilcev za delo z motorno žago.  

Primož ni aktiven le na operativnem področju, temveč tudi na organizacijskem, saj že 4 leta 
opravlja funkcijo namestnika predsednika društva. V gasilske vrste je v času dobrih šestih let 
članstva vključil tudi svojo partnerko Alenko Kastelic in starejšo hčerko Hano. Hana je 
neutrudna tekmovalka v ženski pionirski trojki, Alenka pa prevzema različne tekmovalne 
funkcije v tekmovalni desetini članic. Z Alenko sta vsako leto soorganizatorja dobro obiskane 
društvene gasilske ekskurzije. Primožu, ki je zgleden povezovalni člen med različnimi 
generacijami članov v društvu, je društvo leta 2012 podelilo bronasto društveno priznanje, 
leta 2015 pa je pridobil še priznanje gasilske zveze III. stopnje.      

Vesna Zupančič 

Vesna Zupančič je operativna gasilka že celih 35 let. Ta podatek 
potrjuje dejstvo, da se je v gasilske vrste vključila že zelo 
zgodaj. Sprva je bila izjemno aktivna članica na Ježici v 
Ljubljani. 22. februarja leta 2012 se je aktivno vključila v naše 
gasilsko društvo. Vesna je po svoji gasilski izobrazbi nižji 
gasilski častnik II. stopnje in je aktivna tako na operativnem kot 
tudi na organizacijskem področju. V našem društvu od leta 
2013 aktivno opravlja funkcijo podpoveljnice, s skrbjo za prvo 
pomoč. V našem gasilskem društvu je ena izmed najboljših 
prvih posredovalk, ki ne manjka na nobeni intervenciji. V 
okviru usposabljanja je opravila tečaj za sodnika gasilskih in 
gasilsko-športnih tekmovalnih disciplin. S pridobljeno specialnostjo se udeležuje številnih 
sojenj na gasilskih tekmovanjih tako v domači kot tudi v tujih gasilskih zvezah. Vesna ima 
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opravljen tečaj za vodjo članic in s tem v našem društvu resno in odgovorno prevzema 
organizacijsko funkcijo predsednice komisije za članice. Je izjemen povezovalni člen med 
članicami in starejšimi gasilkami. Vedno je pripravljena pomagati pri pripravah na gasilska 
tekmovanja. V polni tek je ponovno spravila desetino nekdaj že obstoječih starejših gasilk, ki 
jo imajo za svojo vodjo in prijateljico. Od leta 2013 je tudi članica upravnega odbora našega 
društva. Vesna v gasilske vrste uspešno vključuje tudi svojega sina Roka, od lanskega leta pa 
kot podpornega člana našega društva tudi moža Petra. Hišniku in njegovi ekipi je v veliko 
pomoč pri skrbi za gasilski dom in njegovo urejenost. Je organizatorka prednovoletnih 
srečanj in pogostitev na raznoraznih dogodkih, povezanih z gasilskim društvom. Rada tudi 
vodi evidence, povezane s tehničnimi dnevi, o prisotnosti operativnih članov na 
intervencijah; vodi tudi evidenco pozivnikov. 

Da je Vesna neutrudna gasilka, pričajo tudi vsa do zdaj pridobljena odlikovanja: 

(1) leta 1991: priznanje gasilske zveze II. stopnje, 
(2) leta 1998: priznanje gasilske zveze III. stopnje, 
(3) leta 2002: gasilsko odlikovanje III. stopnje, 
(4) leta 2004: priznanje gasilske zveze I. stopnje, 
(5) leta 1991: gasilsko odlikovanje II. stopnje, 
(6) leta 2011: značka za dolgoletno delo – 30 let, 
(7) leta 2012: bronasto priznanje društva III. stopnje in 
(8) leta 2015: priznanje gasilske zveze III. stopnje.  

Hvaležni smo ji lahko za nesebično razdajanje in delo v gasilstvu. Brez takšnih gasilk društvo 
ne bi napredovalo.  

Miha SLAPNIČAR 

 

POHVALA TURISTIČNEGA DRUŠTVA VIŠNJA GORA 

Turistično društvo Višnja Gora je v 
okviru akcije »Moja dežela - lepa in 
gostoljubna«, PGD Višnja Gora podelilo 
pohvalo za lepo urejen gasilski dom.  

Poleg urejene infrastrukture, cest in 
lepih novih hiš je pomembna tudi 
urejenost javnih večnamenskih zgradb, 
kot je gasilski dom. Prav gotovo sem 
sodijo urejenost cerkva in pokopališč, 
kar skupaj predstavlja ogledalo kraja. 
Višnjanski gasilski dom je bil ob 140-
letnici društva pred dvema letoma lepo 
obnovljen. Nedvomno je priznanje TD 

priznanje vsem, ki skrbijo za urejenost in videz gasilskega doma. Pri tem ne smemo prezreti 
prizadevanj članic in seveda hišnika ter vseh, ki mu pri tem pomagajo. Res smo člani društva 
lahko ponosni na tak dom, ki smo ga z velikim trudom pred desetletji zgradili. Ob enem pa 
smo veseli, da to opazijo tudi drugi. Pohvalo so prislužile pridne roke naših članic in članov. 

Janez PODRŽAJ 
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Pavel Groznik,  
prejemnik priznanja »Prostovoljec leta 2016« 

Na mednarodni dan prostovoljstva 5. 
12. 2016 je predsednik Državnega 
sveta g. Mitja Bervar podelil plaketo 
najzaslužnejšega prostovoljca za leto 
2016 tudi našemu častnemu članu 
Pavlu Grozniku. To visoko priznanje 
je Pavel Groznik prejel na predlog 
Turistične zveze Slovenije, saj je v   
zadnjih desetletjih v njenih organih in 
komisijah uspešno opravljal različne 
zaupane mu naloge. Pavla Groznika 
poznamo po njegovem dolgoletnem 
prizadevanju za prepoznavnost Višnje Gore in tudi občine Ivančna Gorica, za kar ga je občina 
pred leti imenovala za »ambasadorja občine«. Je izredno dober poznavalec zgodovine Višnje 
Gore pa tudi občine. Več mandatov je bil predsednik Turističnega društva Višnja Gora in član 
Izvršnega odbora Občinske turistične zveze, dobrih deset let pa tudi njen predsednik. Aktiven 
je tudi v drugih društvih. Poznamo ga kot neutrudnega turističnega delavca v Višnji Gori in 
občini. Več let je bil predsednik Turističnega društva in član Izvršnega odbora Občinske 
turistične zveze, deset let pa že njen predsednik. Že več let je tudi prizadeven odgovorni 
urednik krajevnega glasila Višnjan. Malo starejši pa se ga spominjamo tudi kot večletnega 
člana Upravnega odbora našega društva in predsednika Krajevne skupnosti Višnja Gora. 

Ob prejetem priznanju mu iskreno čestitamo člani in članice PGD Višnja Gora! 
Jože GROS 

 

Prejemniki značk za dolgoletno delo v gasilskih vrstah  

Značka za dolgoletno delo – 10 let:  

Petra Čož, Gašper Pucihar, Andreja Šimic, Blaž Zupančič in Jan Zupančič.  

Značka za dolgoletno delo – 20 let:  

Ana Erjavec, Neža Erjavec, Marko Jovid, Gašper Kastelic, Petra Kolenc, Polona Koščak, Rebeka 

Petrič, Ervin Petrovčič in Matevž Potokar.  

Značka za dolgoletno delo – 30 let:  

Andrej Jelenc, Slavko Kastelic, Ciril Novak, Jure Omahen in Tomaž Omahen.  

Značka za dolgoletno delo – 40 let:  

Bogdan Čoš, Jože Dežman, Franc Garvas, Alojz Miklič, Janko Petrovčič, Bojan Pirnat, Tomaž 

Pirnat, Boštjan Skubic, Franci Smrke in Marjan Travnik. 

Vsem prejemnikom iskrene čestitke! 

Upravni odbor PGD Višnja Gora 
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MALO ZA ŠALO 

ZOBJE  
Gasilec pri požaru poskuša rešiti starejšo gospo. Gasilec na lestvi, spodaj 
razpeta ponjava,  gospa na balkonu.  

"No, gospa, zdaj pa stisnite zobe, primite me za roko, nato pa se bova 
spustila po lestvi."  

"O potem moram pa nazaj v stanovanje. Zobe imam v kopalnici." 

 

GLOBOKA VERA 

Neki menih se vozi z avtom, a mu sredi poti zmanjka bencina. 

Ker nima rezervne kante za bencin, vzame kar nočno posodo 

(kahlo) in jo mahne na najbližjo bencinsko črpalko in kupi 

gorivo.  

Ko se vrne do svojega vozila in naliva gorivo v rezervoar, ga 

od strani opazuje mimoidoči in mu reče: »Vi pa morate imeti 

globoko vero!«  

 

NA POMOČ 

Ženski glas kliče gasilski dom:  

"Neki moški hoče priti skozi okno v mojo sobo!"  

"Tu ni postaja policije, temveč gasilski dom!"  

"Saj ravno vas kličem: fant ima prekratko lestev!" 

 

ŽENA GA JE ZAPUSTILA 

"Si slišal, da je Bogdana zapustila žena?"  

"Res? In kako je prenesel?"  

"Zdaj je že precej bolje, prvi teden pa se mu je skoraj zmešalo od veselja." 

 

 

LJUDOŽEREC 

Ljudožerec pride v ribjo restavracijo.  

Natakar ga prijazno vpraša: "S katero morsko jedjo vam smem 

postreči?"  

"Prinesite mi morsko deklico!" 
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KRIŽANKA 

 

 



 


