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Prejemniki priznanj ob 140-letnici s poveljnikom, predsednikom PGD, GZ in županom občine
Ivančna Gorica Dušanom Strnadom ter predstavnikom GZS.
6. 6. 2015

PGD VIŠNJA GORA

ustanovljeno 1875.

Pobrateno s PGD Piran od leta 1979.
Prejeta odlikovanja in priznanja:
Gasilska zvezda GZJ II. stopnje
Jurčičevo priznanje
Zlati znak Civilne zaščite
Zlata plaketa Civilne zaščite
Zlata plaketa GZS

-

Naj bo dan ali noč,

leta 1985
leta 2000
leta 2005
leta 2015
leta 2015

mi hitimo na pomoč!
: Cesta na Polževo 12, 1294 VIŠNJA GORA
: 01 788 46 45





e-mail: gasilci.vg@gmail.com
spletna stran: www.pgdvisnjagora.si

Zbral in uredil: Janez Podržaj
Lektoriranje: Helena Kavaš
Tisk: Tiskarna Mišmaš
Natisnjeno 150 izvodov.
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141. 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,
- dveh overovateljev zapisnika,
- verifikacijsko komisijo.
3. Poročilo
- 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 2016.
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!
Opozarjamo vas, da je skladno s 23. členom Statuta Prostovoljnega gasilskega
društva Višnja Gora 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 tretja izdaja Biltena PGD Višnja Gora. V preteklem letu je društvo praznovalo
140-letnico delovanja. To je bil pomemben jubilej društva, zato je prav, da namenimo nekaj
več pozornosti temu dogodku.
Proslava se je odvijala v dveh delih. V soboto, 30. maja, je bila v dvorani gasilskega doma
slavnostna akademija, naslednjo soboto, 6. junija 2015, pa je bila proslava, ki se je pričela z
mimohodom gasilske parade od starega mestnega jedra do gasilskega doma in se
nadaljevala na prireditvenem prostoru v šotoru s kulturnim programom, pozdravi častnih
gostov in podelitvijo priznanj zaslužnim članom. Kulturni program so pripravili in izvedli člani
KUD-a Janez Cigler, Višnjanski fantje, Maja Škufca, posebno točko so pripravili otroci iz vrtca
Polžek iz Višnje Gore. Odlično je celotno dogajanje povezovala Janja Omahen-Ambrožič,
priznana novinarka Dolenjskega lista in naša krajanka. S svojim profesionalnim vložkom je
prispevala k obogatitvi jubileja. Domači župnik g. Janez Mihelčič pa je blagoslovil obnovljeno
fasado gasilskega doma.

Domači župnik Janez Mihelčič v spremstvu predsednika in poveljnika blagoslavlja
prenovljeni del gasilskega doma.
Udeležba na proslavi je bila velika, saj so se je udeležili predstavniki s prapori in vozili vseh
društev GZ Ivančna Gorica in vseh sosednjih društev, našega pobratenega društva iz Pirana in
prijateljskih društev: Ljubljana-mesto, Šentrupert, iz sosednje Hrvaške DVD Maksimir iz
Zagreba in Plešce iz Gorskega Kotarja. Poleg teh so se proslave udeležili tudi gostje iz
pobratene občine Hirschaid, župan Klaus Homann s soprogo, podžupanjo in dvema
občinskima svetnicama.
Slavnostni govornik in pokrovitelj proslave ob 140-letnici je bil Dušan Strnad, župan Občine
Ivančna Gorica. Poleg predsednika Gasilske zveze Ivančna Gorica Lojzeta Ljubiča in poveljnika
Lovra Markoviča se je proslave udeležila tudi večina članov sekretariata GZ in upravnega
odbora.
Gasilsko zvezo Slovenije je zastopal namestnik predsednika Janko Cerkvenik. Ob tej
svečanosti je PGD Višnja Gora izročil »Zlato plaketo GZS«, ki se podeljuje organizacijam, ki so
v preteklosti prispevale pomemben delež na področju krepitve varstva pred požari in
elementarnimi nesrečami.
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Miha Slapničar predsednik PGD Višnja Gora, prejema iz rok
namestnika predsednika GZS odlikovanje »ZLATO PLAKETO«.

Janja Omahen-Ambrožič je
povezovala program proslave.

Proslavo je odlično povezovala Janja Omahen-Ambrožič, priznana novinarka Dolenjskega
lista in naša krajanka. S svojim profesionalnim vložkom je prispevala obogatiti ta naš 140
letni jubilej. Proslavili smo ga dostojno, kot se za tako visoko obletnico delovanja društva
spodobi.
Janez Podržaj

Skupinska slika: gosti iz Hirschaida, župan Klaus Homann s svojo ekipo, Dušan Strnad, župan
Občine Ivančna Gorica, predstavniki DVD Maksimir in Plešce ter predstavniki GZ Ivančna
Gorica in PGD Piran in Višnja Gora.
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Prejeta odlikovanja ob 140-letnici PGD Višnja Gora

Zlata plaketa Civilne zaščite

Zlata plaketa Gasilske zveze Slovenije

Spominski kovanec »Prijetno domače«
občine Ivančna Gorica
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Zlato odlikovanje GZ Ivančna Gorica
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Poročilo predsednika PGD Višnja Gora
Spoštovani tovariši gasilci in gasilke, cenjeni gostje in prijatelji!
Od prvega srečanja podobnega današnjemu je minilo že 141 let.
Dovolite mi, da 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 13 rednih sejah, od katerih so bile 4 razširjene. Na
vseh sejah so bili prisotni člani nadzornega odbora, ki imajo v
delo društva neposreden vpogled in na ta način aktivno
sodelujejo pri delu in tudi načrtovanju dejavnosti upravnega
odbora. Konstruktivno smo skozi celo leto 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 pionirje smo sprejeli 4: Iana Snoja, Gašperja Miklavčiča, Marka Akšamovića in
Miho Brčana. Med mladince je vstopil David Zajc; med članice pa Eva Miklavčič. S Cirilom
Tekavčičem in Matijo Rotarjem se je povečala vrsta članov, medtem ko sta Grega Slak in
Janez Koprivec postala naša podporna člana. Iz društva so zaradi stalne preselitve v tujino
oziroma drug okraj izstopili trije naši člani: Matija Podržaj, Janez Bogataj in Mihael Simonič.
Tekom lanskega leta smo se udeležili:





dvanajstih občnih zborov,
sedmih gasilskih pogrebov,
dveh svečanosti ob 90. obletnici v PGD Zagradec na Dolenjskem in PGD Polica ter
slavnostnega prevzema novega gasilskega vozila v Šentvidu pri Stični.

7. februarja smo se odzvali vabilu prijateljev iz Tešanovcev in se udeležili njihovega
tradicionalnega Prešernovega pohoda. Prvo soboto v mesecu marcu smo v sodelovanju s
člani planinskega društva Polž na območju Višnje Gore pomagali pri redarski službi, na sedaj
že 22. Jurčičevem pohodu. Ob omembi redarske službe ne smem pozabiti tudi na redarsko
službo pri kolesarskem maratonu. Mesec marec si bomo zapomnili tudi po prejemu plakete
civilne zaščite Slovenije. Plaketo smo za 140. obletnico društva prejeli 4. marca v Festivalni
dvorani v Ljubljani.
4. maja smo se udeležili Florjanove maše, zadnji vikend v mesecu juliju pa smo z gostinsko
ponudbo sodelovali tudi na tradicionalnem Aninem sejmu.
V mesecu oktobru smo kot sektorsko društvo organizirali dva dneva odprtih vrat. V tednu
otroka smo tako obiskali otroke in vzgojiteljice vrtca Polžek, kjer smo izvedli predstavitev
gasilskih vozil in opreme. Istega dne smo obiskali tudi PŠ Višnja Gora, kjer smo poleg
predstavitve gasilstva izvedli tudi vajo evakuacije.
Drugi dan odprtih vrat pa je bil združen z vsakoletnim pregledom gasilnikov in je bil
namenjen vsem krajankam in krajanom naše krajevne skupnosti. Izvedli smo ga prvo soboto
v mesecu novembru.
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Med vsem delom nismo pozabili na krepitev medsebojnih odnosov. V ta namen smo med
drugim organizirali tudi dve ekskurziji. Prvo, ki se je je udeležilo kar 47 članov našega društva,
smo organizirali 17. oktobra. Voden ogled je vključeval predstavitev eko muzeja hmeljarstva
in pivovarstva Slovenije v Spodnji Savinjski dolini. Ekskurzija je vključevala tudi ogled
premogovništva Slovenije, ki nam je omogočil doživetje izkušnje rudarjev, ki so se desetletje
spuščali 160 metrov globoko pod zemljo, da bi na površje spravili »črno zlato«.
Na izlet smo peljali tudi našo gasilsko mladino. Tega smo organizirali v soboto, 14. novembra,
ko smo v Javorniškem Rovtu znotraj Centra šolskih in obšolskih dejavnosti izvedli športne
aktivnosti lokostrelstva, pohoda, veslanja s kanuji in plezanja po umetni plezalni steni.
Skozi celo leto smo se udeleževali tudi raznih tekmovanj. Če pričnem z mladino, moram
navesti udeležbo treh ekip trojk na občinskem tekmovanju gasilskega kviza. S štirimi ekipami
trojk smo se udeležili občinskega tekmovanja v gasilskem orientacijskem teku, ki ga je gostilo
naše gasilsko društvo.
Nadalje velja poudariti občinsko tekmovanje za memorial Matevža Haceta, ki se je odvijal v
sektorju Zagradec. Naše društvo se je tekmovanja udeležilo s štirimi desetinami: članice B,
člani B, desetina starejših gasilk in desetina starejših gasilcev. Zadnji dve ekipi sta naše
društvo zastopali tudi na regijski ravni tekmovanja, ki je potekalo v PGD Zagorica. V mesecu
decembru smo z gasilskim koledarjem obiskali vse prebivalce Višnje Gore in njene širše
okolice. Pozabili pa 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 ob božično-novoletnih
praznikih. Malo pred našim občnim zborom smo organizirali redno letno srečanje vseh naših
mladih gasilcev.
Naš največji dogodek minulega leta je bila nedvomno 140. obletnica društva. Visok jubilej
smo 30. maja najprej obeležili s slavnostno sejo in nato še z osrednjim dogodkom 6. junija.
Osrednji dogodek je poleg bogatega kulturnega in gasilskega programa odlikovala mogočna
parada, ki je potekala iz starega mestnega jedra Višnje Gore proti našemu gasilskemu domu.
Osrednjemu dogodku je sledila velika in zelo uspešna gasilska veselica s skupino Gadi. Dan
pred gasilsko veselico pa smo gasilci sodelovali tudi na že tradicionalni prireditvi srečanja
vseh krajanov in krajank Višnje Gore. Skozi leto smo posodabljali tudi našo operativno
opremo in orodje, kar nakazuje tudi letni inventurni popis, ki je bil izveden pred kratkim.
Precej finančnih sredstev smo vložili v obnovitev fasade gasilskega doma, ki ima sedaj čisto
drugačno podobo. V zaključnih delih imamo tudi opremljanje mladinske sobe, v kateri bodo
za člane društva nameščene fitnes naprave. 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 naše sovišnjane
in tudi soobčane. Prispevke nemalokrat objavimo tudi v vseslovenskem gasilskem časopisu
Gasilec. Naj tudi letošnje leto omenim našo novo spletno stran: www.pgdvisnjagora.si, preko
katere lahko spremljate vse aktualne novice, povezane z našim društvom.
Menim, da smo skozi celo leto lepo sodelovali s krajevno skupnostjo Višnja Gora in vsemi
društvi znotraj nje. Omeniti velja tudi sodelovanje z našim pobratenim gasilskim društvom
9
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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. Hvala vsem članicam
društva, ki so vestno skrbele za okensko cvetje. Hvala Občini Ivančna Gorica in Gasilski zvezi
Ivančna Gorica za vso finančno pomoč, hvala pa tudi vsem našim sponzorjem, donatorjem in
Krajevni skupnosti Višnja Gora.
Z gasilskim pozdravom:
»Na pomoč!«
Miha Slapničar,
predsednik PGD Višnja Gora

Navihanke - Gasilec moj
Spoznala sem gasilca,
Je pravi korenjak,
po srcu veseljak.

Je sladek kot bonbonček
in komaj čakam,
da se zopet vidiva.

Ko me pogleda,
v meni ogenj zagori
in le on lahko ga pogasi.

Ko me pogleda,
v meni ogenj zagori
in le on lahko ga pogasi.

Gasilec moj (gasilec moj),
plesala rada bi s teboj,
se k tebi stisnila močno,
da nič jasno ti ne bo.

Gasilec moj (gasilec moj),
plesala rada bi s teboj,
se k tebi stisnila močno,
da nič jasno ti ne bo.

Gasilec moj (ojojojo),
nikar za šankom več ne stoj,
saj srček moj gori,
ker tebe si želi.

Gasilec moj (ojojojo),
nikar za šankom več ne stoj,
saj srček moj gori,
ker tebe si želi.
Objemi me močno nocoj,
gasilec moj.
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Poročilo poveljnika PGD Višnja Gora
Leto 2015 je bilo tudi na operativnem področju pestro in zahtevno.
Nadaljevali smo z razvojem gasilstva v Višnji Gori in to področje
nadgradili na še višjo strokovno in kakovostno raven. V nadaljevanju
vam predstavljam glavne dejavnosti, ki smo jih operativni člani
opravili predvsem na operativnem področju delovanja društva.
Intervencije
Če lahko rečemo, da je bilo leto 2014 leto naravnih nesreč, potem
lahko za preteklo leto 2015 rečemo, da je bilo to leto požarov.
Operativci PGD Višnja Gora smo namreč v letu 2015 posredovali kar na desetih požarih.
Večina teh požarov pa je bila na stanovanjskih objektih, kar še bolj zgovorno priča o tem, da
nesreča nikoli ne počiva tudi v naših domovih. Skupaj smo v letu 2015 posredovali na 14
intervencijah od tega je bilo 10 požarov, 1 prometna nesreča, 1 črpanje vode ob zalitih
prostorih, 1 reševanje osebe, zastrupljene z dimom, in tudi letos smo odstranili eno nevarno
sršenje gnezdo. Na intervencije smo izvozili v povprečju v 5-6 minutah, kar je odličen
rezultat, na njih pa je v povprečju sodelovalo po 11 gasilcev, kar je enako kot v lanskem letu.
Na intervencijah smo operativci PGD Višnja Gora v letu 2015 skupaj preživeli preko 300 ur,
kar je tretjino manj kot leta 2014!
Tehnični dnevi, vaje in tekmovanja
Vsak prvi torek v mesecu smo organizirali redni tehnični dan. V letu 2015 smo imeli dodatno
še 6 izrednih tehničnih dni in delovnih akcij.
V letu 2015 smo organizirali ali se udeležili kar 13 različnih vaj. Med večjimi naj omenim vajo
prvih posredovalcev v Ambrusu, kjer se je ekipa naših prvih posredovalcev borila s prometno
nesrečo, v kateri je bil udeležen tudi poln avtobus. Posebej pa velja omeniti veliko vajo
evakuacije in reševanja otrok iz OŠ Višnja Gora. Vaja, ki je potekala v dopoldanskem času, je
bila zelo realistična. Pokazala je kar nekaj področij, ob katerih moramo biti tako učitelji kot
učenci in seveda pa tudi gasilci zelo pozorni. Obvladovanje ter reševanje tako velikega števila
otrok je zahtevno in odgovorno delo. Na vajah in tehničnih dnevih smo operativci opravili
preko 500 ur prostovoljnega dela.
Tudi na področju tekmovanj smo bili zelo dejavni. Spet so nas z uspehi razveselili odlični tako
starejši gasilci in gasilke, kot tudi članice in člani ter mladinci. Kar tri ekipe so se uvrstile na
regijsko tekmovanje in nas tam spodobno zastopale. Čestitke za lepe uspehe prav vsem!
Izobraževanja
V letu 2015 smo v poveljstvu dali še posebno velik poudarek izobraževanju. Naši operativni
in drugi člani so v letu 2015 uspešno opravili kar 34 tečajev in usposabljanj. To je
hvalevredna številka, ki zagotavlja visoko stopnjo strokovnosti v PGD Višnja Gora.
Oprema in tehnika
V letu 2015 smo skrbeli in vzdrževali tudi opremo in tehniko. Ker je varno delo naša primarna
skrb, smo veliko delali tudi na osebni zaščitni opremi. Kupili smo 5 novih kompletov zaščitnih
oblek z novimi čeladami ter večje število zaščitnih škornjev in rokavic. V vozilu GVC16/64
smo zamenjali vse tlačne cevi ter kupili nekaj novih gasilnikov na prah.
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Seznam tečajnikov, ki so v 2015 opravili enega ali več tečajev oziroma usposabljanj.
Zap.
št.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Priimek

ČOŠ
DEŽMAN
KAHNE
KOŠČAK
OSVALD
ŠKUFCA
KAHNE
KOŠČAK
KOVAČIČ
OSVALD
ŠKUFCA
ZUKA
BRČAN
DEŽMAN
ŠTURBAJ
DREMELJ
KAMIN
MIKLAVČIČ
ŠTURBAJ
ZUPANČIČ
BRČAN
ČOŠ
DREMELJ
ERJAVEC
ERJAVEC
HOČEVAR
KAMIN
KOVAČIČ
PETERC PALČIČ
PODRŽAJ
SLAPNIČAR
ŠTURBAJ
ZAJEC
ZUPANČIČ

Ime

SARA
MIHA
ANITA
MARKO
ROK
DAVID
ANITA
MARKO
GAL
ROK
DAVID
AGIM
JAKA
JOŽE
BENJAMIN
ANDREJ
JAN
JOŽE
BENJAMIN
STANE
JAKA
BENO
MATEJA
GREGOR
MIHA
PRIMOŽ
JAN
TANJA KLARA
TOMAŽ
META
MIHA
BENJAMIN
URBAN
STANE

Datum tečaja

Tečaj

4. 5. 2015
4. 5. 2015
4. 5. 2015
4. 5. 2015
4. 5. 2015
4. 5. 2015
14. 2. 2015
14. 2. 2015
14. 2. 2015
14. 2. 2015
14. 2. 2015
14. 2. 2015
24. 1. 2015
24. 1. 2015
26. 2. 2015
22. 11. 2015
22. 11. 2015
22. 11. 2015
13. 12. 2015
27. 2. 2015
8. 3. 2015
8. 3. 2015
8. 3. 2015
8. 3. 2015
8. 3. 2015
8. 3. 2015
8. 3. 2015
8. 3. 2015
8. 3. 2015
8. 3. 2015
8. 3. 2015
8. 3. 2015
8. 3. 2015
20. 4. 2015

nadaljevalni tečaj za gasilca
nadaljevalni tečaj za gasilca
nadaljevalni tečaj za gasilca
nadaljevalni tečaj za gasilca
nadaljevalni tečaj za gasilca
nadaljevalni tečaj za gasilca
osnovni tečaj za gasilca
osnovni tečaj za gasilca
osnovni tečaj za gasilca
osnovni tečaj za gasilca
osnovni tečaj za gasilca
osnovni tečaj za gasilca
tečaj za uporabnika IDA
tečaj za uporabnika IDA
tečaj za uporabnika IDA
tečaj za uporabnika radijskih postaj
tečaj za uporabnika radijskih postaj
tečaj za uporabnika radijskih postaj
tečaj za delo z motorno žago
tečaj za delo z motorno žago
tečaj za vodjo skupine
tečaj za vodjo skupine
tečaj za vodjo skupine
tečaj za vodjo skupine
tečaj za vodjo skupine
tečaj za vodjo skupine
tečaj za vodjo skupine
tečaj za vodjo skupine
tečaj za vodjo skupine
tečaj za vodjo skupine
tečaj za vodjo skupine
tečaj za vodjo skupine
tečaj za vodjo skupine
testiranje sodnikov

Naše društvo je danes sicer relativno dobro opremljeno. Pogled in pogovori pa nam že
uhajajo proti novemu cilju, in sicer nabavi novega glavnega gasilskega vozila GVC16/25, ki naj
bi začel skrbeti za našo varnost ob praznovanju 145. letnice.
Operativci smo sodelovali pri vseh dogodkih in projektih v društvu. Izvedli smo tudi dan
odprtih vrat za šolo, vrtec in krajane ter tradicionalni pregled gasilnikov v oktobru in
novembru.
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Ponosno poročam, da je operativa PGD Višnja Gora na visoki strokovni ravni, ki jo bomo tudi
v prihodnje neprestano nadgrajevali. To so rezultati marljivih članov, ki jim za gasilstvo v
Višnji Gori ni žal časa in energije, namenjene v dobro vseh nas.
Posebej moram pohvaliti tako člane poveljstva kot vse ostale operativne člane za dobro
medsebojno sodelovanje ter trud in zavzetost ob opravljanju odgovornega dela.
Operativci smo v lanskem letu opravili približno 1300 prostovoljnih ur dela.
Hvala vam in hvala tudi našim domačim, ki nas v našem plemenitem delu podpirajo!
»Na pomoč!«
Jože Miklavčič,
poveljnik PGD Višnja Gora

Poročilo predsednika komisije za mladino
Lep pozdrav vsem tudi iz mladinske komisije, ki v društvu uspešno
deluje in obravnava dogodke, povezane z mladimi. V minulem letu 2015
smo imeli mladi gasilci kar nekaj aktivnosti.
21. maja je v naši gasilski zvezi potekal 9. občinski gasilski kviz, ki je bil v
PGD Ambrus. Na gasilskem kvizu so sodelovale tri ekipe našega društva
(2 ekipi pionirjev in ena ekipa mladincev). Pionirski ekipi sta dosegli 11.
in 13. mesto. Ob godu sv. Florjana smo se v uniformah udeležili slovesne
gasilske svete maše.
9. maja pa je naše društvo gostilo 8. občinski gasilski orientacijski tek.
Čeprav je bilo veliko dela s pripravami, so naši mentorji uspeli pripraviti 4 tekmovalne ekipe
trojk (2 ekipi pionirjev, 1 ekipa mladincev in 1 ekipa gasilcev pripravnikov). Ekipi pionirjev sta
dosegli odlični 3. in 4. mesto, mladinci 10. mesto in gasilci pripravniki odlično 4. mesto. Na
tem mestu bi se rad zahvalil vsem gasilcem našega
društva, ki so na kakršen koli način pomagali pri
pripravah in organizaciji tekmovanja.
Na krajevni prireditvi srečanja vseh krajanov smo mladi
sodelovali pri strežbi hrane in pijače ter srečelovu.
Naslednji dan smo se udeležili slavnostne parade ob
140. obletnici našega društva, nato pa smo s prodajo
srečk ter strežbo hrane in pijače pomagali na veliki
vrtni veselici. Po svojih močeh smo sodelovali na
prireditvi Aninega sejma.
Za konec leta smo se odpravili na zaslužen gasilski izlet.
Odšli smo v dom Trilobit, kjer smo imeli nekaj
dejavnosti, na katerih so se otroci zelo zabavali. Na
umetnem jezeru smo veslali kanuje, nato smo plezali
po umetni steni in streljali z lokom. Na koncu smo se
odpravili še na daljši sprehod. Izleta se je udeležilo 16
mladih gasilcev in gasilk.
13

Bilten 2016
V lanskem letu smo imeli vsakotedenska srečanja, kjer smo se pripravljali na tekmovanja in
kdaj pa kdaj tudi malo poveselili in imeli kakšne zanimive aktivnosti, kjer so se otroci malo
razvedrili ob pripravah na tekmovanja. 27. januarja smo organizirali 6. zbor mladih, ki je bil
dobro obiskan. Na zboru smo pregledali delo minulega leta in si zadali cilje v novem letu.
Sedaj imamo v društvu 16 aktivnih mladih gasilcev. To je dokaz, da mladina v našem društvu
živi.
Z gasilskim pozdravom:
»Na pomoč!«
Urban Zajec,
predsednik komisije za mladino

Kako so doživljali delo gasilskega društva v preteklem letu najmlajši člani?

»Lansko leto mi je bila všeč parada.«

Gašper Miklavčič
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»Lani mi je bila všeč parada in pa takrat, ko smo prižgali lučke na gasilskem avtu.«
Mark Aksimović

»Všeč mi je bil gasilski izlet, ko smo se vozili s kanuji in streljali z lokom.«
Miha Brčan
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Lokostrelstvo

Plezanje

Mladi gasilci ob starodobni ročni črpalki, proizvodu Alberta Samasse, iz leta 1908.
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Poročilo predsednice komisije za članice
Leto 2015 smo članice začele pestro, in sicer že v začetku februarja, ko
smo odhitele na intervencijo, kjer je zagorela hiša na Gasilski ulici. Ob
koncu februarja pa smo se tudi udeležile intervencije, kjer je zagorela
hiša na Vrhu pri Višnji Gori. Marec je glede intervencij potekal mirno. V
začetku aprila pa smo zopet priskočile na pomoč sosednjemu društvu
pri požaru barake. Mesec smo zaključile z gašenjem gozdnega požara v
naselju Izirek pri Leskovcu. Avgusta pa smo se udeležile intervencije v
Polju, kjer je prišlo do zadušitve s plinom.
Za Jurčičev pohod smo poskrbele za dober golaž in s piranskimi gasilci
odšle na pohod po Jurčičevi poti.
V letu 2015 smo se udeležile različnih izobraževanj: 2 članici sta naredili osnovni in
nadaljevalni tečaj za gasilca, 3 članice pa so opravile tečaj za višjega gasilca. Prav tako smo po
zaslugi gasilske zveze imele izobraževanje v Preboldu na temo množične nesreče na
avtocesti.
9. septembra smo se udeležile občinskega tekmovanja na Krki, kjer smo članice osvojile 2.
mesto, starejše članice pa so osvojile 1. mesto ter se z obema ekipama uvrstile na regijsko
tekmovanje v Dobrem polju (PGD Zagorica). Osvojile smo 5. in 6. mesto. Sodila sem tudi na
večjih tekmovanjih in kvizih mladine znotraj naše občine, kot tudi v sosednjih občinah.
V poletnih mesecih smo se udeležile Florjanove maše v Dednem Dolu, domače parade ob
140-letnici društva in različnih parad sosednjih društev. Prav tako smo bile prisotne na
različnih pogrebih članov društev naše občine.

V jeseni smo bile povabljene na druženje s članicami gasilske zveze Ivančna Gorica v PGD
Hrastov Dol. Na dan požarne varnosti pa smo sodelovale pri dnevu odprtih vrat v domačem
društvu. Tekom celega leta smo se udeleževale tehniških dni in nedeljski vaj. Obiskujemo
tudi vaje bolničarjev in sodelovale smo na množični vaji bolničarjev v Ambrusu.
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Leto 2015 smo zaključile s posvetom članic gasilske zveze Ivančna Gorica, prodajo društvenih
koledarjev, božičnim potopom v Piranu in prijetnim novoletnim srečanjem starejših članic.
Želim Vam veliko uspehov v novem letu in s tem tudi zaključujem svoje poročilo.
Z gasilskim pozdravom:
»Na pomoč!«
Vesna Zupančič,
predsednica komisije za članice

Poročilo predsednika komisije 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 nalogah 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 med veteranke oziroma veterane.
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.
Jože Gros,
predsednik komisije za veterane
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Poročilo predsednika nadzornega odbora
Nadzorni odbor (v nadaljevanju NO) je 20. januarja 2015 opravil
pregled realizacije sprejetega plana za leto 2015, zakonitost
odločanja o gospodarjenju in porabi sredstev v letu 2015 ter
finančno in materialno poslovanje.
V skladu s statutom PGD Višnja Gora in Pravili gasilske službe GZS, je
UO PGD na svoji 43. redni seji dne 18. 12. 2015 imenoval popisno
komisijo, ki je dne 14. 1. 2016 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.
Plan dela za leto 2015, ki je bil sprejet na 140. občnem zboru, je bil dosežen.
Pri pregledu gotovinskega poslovanja blagajne se stanje sredstev na dan 31. 12. 2015 ujema
z blagajniškim dnevnikom, sredstva na računu pa z bančnimi izpiski.
Prihodki in odhodki se gibljejo v okviru predvidenega plana društva za leto 2015. 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 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.
NO ugotavlja, da se sklepi upravnega odbora društva realizirajo 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,
predsednik nadzornega odbora
Predlog SKLEPA:
Plan dela za leto 2015 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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Nekaj utrinkov z raznih svečanosti in prireditev v letu 2015

140. občni zbor PGD Višnja Gora - delovno predsedstvo.

Jože Miklavčič, prejemnik gasilskega priznanja od predsednika GZ Ivančna Gorica Lojzeta
Ljubiča, in Miha Slapničar, predsednik PGD Višnja Gora.
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Skupina s starodobno ročno črpalko: stojijo Janko Zadel, Jože Gorše,
Jože Kolenc in Franci Bašar. Na vozu sedi voznik Tone Erjavec.
Skupina s starodobno ročno črpalko v mimohodu slavnostne tribune.
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Na proslavi 140-letnice so prepevali »VIŠNJANSKI FANTJE«.

Kulturni vložek na proslavi so prispevali malčki iz vrtca »Polžek« Višnja Gora.
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Ob 140-letnici je župan Dušan Strnad podelil
spominski kovanec občine Ivančna Gorica.

Predsednik DVD Maksimir iz Zagreba predaja
predsedniku PGD spominsko plaketo.

S spominskimi darili so 140-letnico PGD Višnja Gora počastili predstavniki sosednjih gasilskih
društev Kriške vasi in Vrha pri Višnji Gori.
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Prejemniki društvenih odlikovanj ob 140. obletnici PGD Višnja Gora
Plaketa društva

Srebrno društveno priznanje

1.
2.

1. Jaka Brčan
2. Beno Čoš
3. Sara Čoš
4. Mateja Dremelj
5. Gregor Erjavec
6. Tomaž Erjavec
7. Jože Gorše
8. Karmen Gorše
9. Anže Habjan
10. Daša Habjan
11. Alenka Kastelic
12. Janez Koščak
13. Tanja Klara Kovačič
14. Cveta Medved
15. Mojca Miklavčič
16. Meta Podržaj
17. Karla Šadl
18. Marica Šega
19. Benjamin Šturbaj
20. Nace Vozel
21. Urša Zajc
22. Rok Zupančič

Jože Gros
Janez Podržaj

Zlato društveno priznanje
1. Majda Garvas
2. Dušan Pavlin
3. Jože Pirnat

Bronasto društveno priznanje
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Marjetka Bogataj
Miha Dežman
Nataša Erjavec
Anja Gros
Jurij Groznik
Miha Hribar
Anita Kahne
Vesna Kahne Kastelic
Tomaž Petrc Palčič
Milena Stojanovič
Maja Škufca
Branka Šparovec
Tatjana Šturbaj
Agim Zuka

Prejemniki državnih odlikovanj 2015
Prejemnik

1.
2.
3.
4.

PGD Višnja Gora
PGD Višnja Gora
PGD Višnja Gora
PGD Višnja Gora

Podeljuje

Vrsta odlikovanja

GZS
CZ - RS
GZ Iv. Gorica
Občina Iv. Gorica

Zlato plaketo Gasilske zveze Slovenije
Zlato plaketo Civilne zaščite Slovenije
Zlato gasilsko odlikovanje
Spominski kovanec Občine Ivančna Gorica

Podeljuje

Vrsta odlikovanja

Prejemnik

1. Stanislav Omahen GZS
Gasilsko odlikovanje I. stopnje
2. Slavko Dolinar
GZS
Gasilsko odlikovanje II. stopnje
3. Franc Bobnar
GZS
Gasilsko odlikovanje III. stopnje
4. Tilen Omahen
GZS
Gasilsko odlikovanje III. stopnje
*Za gasilsko odlikovanje GZS III. stopnje je bil predlagan tudi Stane Zupančič, vendar bo
zaradi administrativne napake prejel odlikovanje v letu 2016.
(op. urednik)
Prejemnik

1. Andrej Dremelj
2. Jure Omahen
3. Jože Miklavčič

Podeljuje

Vrsta odlikovanja

GZS
GZS
GZS

Gasilska plamenica II. stopnje
Gasilska plamenica II. stopnje
Gasilska plamenica III. stopnje
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Tekmovanje za memorial Matevža Haceta
Meseca avgust in september sta naše društvo zaznamovala z natrpanim urnikom gasilskih
vaj, s katerimi smo se pripravljali na tekmovanje za memorial Matevža Haceta. Kar 4
tekmovalne desetine so se pod budnimi očesi mentorjev in dveh društvenih sodnikov
pripravljale na tekmovanje na občinski ravni. To je potekalo v soboto, 5. septembra, v
sektorju Zagradec, natančneje v PGD Krka. Društvo so odlično zastopale naslednje desetine:
(1) članice B, (2) člani B, (3) starejše gasilke in (4) starejši gasilci. V svoji konkurenci so bile
najbolj uspešne starejše gasilke, saj so dosegle 1. mesto. Starejši gasilci so ubranili odlično 3.
mesto, medtem ko članice in člani odlično 2. in 4. mesto. Desetine starejših gasilcev,
starejših gasilk in članice B so se udeležile tudi tekmovanja na regijski ravni, ki pa je potekalo
20. septembra v PGD Zagorica, GZ Dobrepolje. Tudi na regijski ravni so vse tri ekipe suvereno
zastopale tako naše gasilsko društvo, kot tudi GZ Ivančna Gorica. Na tekmovalne dosežke,
predvsem pa na same ekipe in njihove mentorje smo ponosni prav vsi.
Miha Slapničar

Skupinska slika tekmovalnih enot za memorial Matevža Haceta 2015.

Tekmovalna desetina članic na regijskem
tekmovanju.

Navdušenje tekmovalk za
osvojeni pokal za 1. mesto na
občinskem tekmovanju.
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Člani in članice na gasilski ekskurziji
V soboto, 17. oktobra, se je poln avtobus gasilcev in gasilk odpravil na društveno ekskurzijo,
tokrat na Štajersko. Izlet se je pričel v Spodnji Savinski dolini, ki je več kot stoletje in pol
poznana po hmelju, prijaznih in gostoljubnih ljudeh, domači hrani ter pijači. V Žalcu smo si

najprej ogledali eko muzej hmeljarstva in pivovarstva Slovenije. Gre za edinstven tovrstni
muzej v Sloveniji, ki se nahaja v obnovljeni sušilnici hmelja in v štirih nadstropjih razkriva
zgodovino ter pomen hmeljarstva in pivovarstva za Spodnjo Savinsko dolino. Po ogledu eko
muzeja, kjer smo degustirali različna piva, smo se odpravili v Šempeter na turistično kmetijo
Privošnik, kjer smo se okrepčali z divjačinskim golažem in si ogledali neokrnjeno naravo z
jelenjadjo v ogradah. Pot nas je nato vodila do Velenja, kjer smo odšli v muzej
premogovništva Slovenije. Ta nam je omogočil doživetje izkušnje rudarjev, ki so se desetletja
spuščali 160 metrov globoko pod zemljo, da bi na površje spravili »črno zlato«. Uro in pol
vznemirljivega potovanja, v katerem je bilo moč spoznati mehanizacijo jamskih prostorov in
različna prizorišča iz življenja in dela rudarjev, ki jih upodablja 20 izjemnih scen in 15
zanimivih lutk, smo sklenili z vožnjo z rudarskim vlakom po podzemni železnici. Ekskurzijo
smo z večerjo na turistični kmetiji zaključili v poznih popoldanskih urah.
Miha Slapničar

Intervencija na Vrhu pri Višnji Gori.

26

Bilten 2016

Starejše gasilke priredile prednovoletno večerjo
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 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

Starejše gasilke, ki so pripravile vse potrebno za zaključek leta.

Utrinek z mladinskega gasilskega kviza.
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PROGRAM DELA PGD VIŠNJA GORA ZA LETO 2016 – predlog
Splošno
1. Sodelovati s krajani za čim popolnejšo protipožarno zaščito.
2. Organizirati veselico s skupino Rock'n band (4. junij 2016).
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 Višnja Gora in drugimi društvi v kraju pri nekaterih
tradicionalnih dogodkih v kraju:


Jurčičev pohod (5. marec 2016),



Rally Saturnus,



Srečanje krajanov (3. junij 2016),

 Anin sejem (30. in 31. julij 2016).
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, za katere bosta upravni odbor in
poveljstvo ocenila, da jih je potrebno 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. Dokupovati in vzdrževati potrebno manjkajočo gasilsko opremo. V dolgoročnem 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.
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10. Organizirati dan odprtih vrat za sokrajane in sokrajanke ter pripraviti pregled gasilnikov
za KS Višnja Gora (5. november 2016).
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 2017 obiskati člane društva, starejše od 75 let.
4. Po svojih zmožnostih sodelovati pri vseh dejavnostih društva.
Predviden finančni načrt za leto 2016
Prihodki

Odhodki

Članarina

1.000,00

Oprema

4.000,00

Donacija GZ Ivančna Gorica

2.400,00

Vzdrževanje avtomobilov

2.000,00

Prostovoljni prispevki

1.500,00

Vzdrževanje objekta

5.000,00

Prispevek za koledarje

6.000,00

Ogrevanje, elektrika

2.500,00

Pošta, telefon

1.200,00

Dohodnina

700,00

Oskrba z vodo

1.100,00

Gorivo

1.800,00

Veselica, Anin sejem

6.000,00

Reprezentanca

1.800,00

Najem prostorov

450,00

Bančni stroški

250,00

Najem opreme

200,00

Strokovna ekskurzija

600,00

19.350,00

19.150,00

Predlagamo, da Občni zbor potrdi ta plan dela in da Občni zbor pooblasti Upravni odbor, da v
okviru plana dela racionalno razporeja predvidena finančna sredstva.
Upravni odbor PGD Višnja Gora
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NAŠI ČLANI
Jože Dežman
Gasilski dom stoji v vsakem malo večjem slovenskem kraju pa tudi
izven meja naše domovine. Urejenost gasilskega doma je eno izmed
ogledal kraja in odnosa krajanov do svojega bivalnega okolja. Ni
pomembnost v velikosti doma temveč v duši, ki jo lahko vdihnejo
samo gasilci, udje te organizacije. To so po večini marljivi ljudje, ki se
nikoli medijsko ne izpostavljajo, s svojim humanitarnim delom skrbijo
za pomoč bližnjemu v nesreči in ugled društva.
Jože Dežman kot hišnik višnjanskega gasilskega doma skrbi za
urejenost domovanja prostovoljnih gasilcev. Po poklicu je mizar z bogatimi izkušnjami. Svoje
poklicno znanje je nabiral kot vajenec pri znanem mizarstvu »Grden« v Ivančni Gorici. Po
odsluženem vojaškem roku se je zaposlil na RTV Ljubljana in delal v ekipi za postavitev scen v
studiih. To delo, pri katerem je bilo potrebno mnogo iznajdljivosti in improvizacije, je
opravljal deset let. Sedaj pa že šestnajsto leto opravlja samostojno mizarsko dejavnost doma
v Višnji Gori.
Član društva je od leta 1977 in je gasilstvu predan od svojih pionirskih let. Izhaja namreč iz
gasilske družine. Njegov oče, prav tako po imenu Jože, je bil požrtvovalen operativen gasilec
in član tekmovalne desetine ter več let hišnik v nekdanji gasilski shrambi v mestni hiši. Jože
mu je že v otroških letih pri tem pomagal in si s tem pridobil bogatih izkušenj. Je
požrtvovalen, z več specialnostmi strokovno usposobljen operativen gasilec. Tudi njegova
mama Mici je bila v osemdesetih letih aktivna gasilka in tekmovalka v ženski desetini. Zaradi
zdravstvenih težav se tega ne more več udeleževati. Sinova Jan, kot pionir, in Miha, kot
operativec, že tretjo generacijo nadaljujeta gasilsko tradicijo pri Dežmanovih.
Delo hišnika je strokovno in odgovorno, skratka dinamično. Gospodar doma, kot so ga nekoč
nazivali, je tisti, ki mora vedeti za vse v hiši, mora biti seznanjen z vsem, kar se dogaja. Za
normalno funkcioniranje gasilskega društva mora v domu zaznati vsako napako ali
pomanjkljivost, da se prepreči nastajanje škode. Najbolje bi bilo, če bi bil tudi vedno prisoten
pri vseh dogodkih, kar pa je praktično nemogoče. Jože ima izostren čut za timsko delo in zna
pritegniti k sodelovanju tudi ostale, kar se stalno potrjuje pri opravilih v gasilskem domu in
njegovi okolici, še posebno ob raznih prireditvah, ki so pogoste, posebno v dvorani. Že ob
vstopu v dom te objame nekakšna toplina, čeprav vstopiš včasih v nezakurjene prostore.
Počutiš se nekako prijetno in domače.
Jože je človek s pravo zadolžitvijo na pravem mestu. Vedno se je pripravljen odzvati klicu na
pomoč. Hvaležni smo mu lahko za njegovo nesebično razdajanje in delo v gasilstvu. Brez
takšnih članov gasilstvo ne bi napredovalo.
Janez Podržaj
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MALO ZA ŠALO
ŽALOSTNA REALNOST
To jutro sem sedel na klopci poleg brezdomca in ga vprašal, kako je
tako končal.
Odgovoril mi je: »Še prejšnji teden sem imel vse.
Kuharja, ki mi je kuhal, mojo sobo so čistili,
oblačila prali in likali, imel sem streho nad sabo,
TV, internet, lahko sem šel v telovadnico, knjižnico,
lahko sem se šolal.«
Vprašal sem ga, kaj se mu je zgodilo. Droge,
alkohol, ločitev?
"Nič od tega. Žal so me odpustili iz zapora."

ZAPORNIŠKA

ZOBJE
Gasilec pri požaru poskuša rešiti starejšo gospo. Gasilec na lestvi, spodaj razpeta plahta,
gospa na balkonu.
"No, gospa, sedaj 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."

NA SODIŠČČU
Sodnik obtoženki:
"In vi pravite, da vas je tale gospod udaril? Saj je invalid, na
vozičku, skorajda nepokreten!"
"Ko me je udaril, še ni bil invalid, ampak takoj potem!"
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NEKAJ SLIK S PARADE IN PROSLAVE OB 140-LETNICI PGD VIŠNJA GORA

Zbor praporščakov na Mestnem trgu v Višnji
Gori.

Gosti na častni tribuni pričakujejo mimohod
gasilske parade.

Prevzem spominskega darila
od PGD Tešanovci.

Župan Hirschaida Klaus Homann prejema
spominsko plaketo PGD Višnja Gora.

ZAHVALA
Hvala vsem udeležencem proslave ob 140 letnici društva v preteklem jubilejnem letu. Hvala
županu in občini Ivančna Gorica, predsedniku Lojzetu Ljubič, poveljniku Lovru Markovič in
sekretariatu GZ Ivančna Gorica, Gasilski zvezi Slovenije, gasilcem iz pobratenega društva
Piran, vsem gasilcem iz sosednjih in prijateljskih društev, krajanom in KS Višnja Gora, župniku
Janezu Mihelčiču ter Društvu prijateljev konj in vsem krajevnim društvom. Hvala gostom iz
Hirschaida, Plešc in Zagreba, ki so s svojo prisotnostjo obogatili našo proslavo. Še posebna
hvala pa članom društva pri pripravi in izvedbi vseh prireditev, slavnostne akademije in
proslave.
Brez vašega neumornega dela je ne bi bilo mogoče izpeljati.
Upravni odbor
PGD Višnja Gora
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