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Posvetilo

Ta zbornik je nastal ob 80. obletnici ustanovitve in uspešnega delovanja PGD Dob pri
Šentvidu. Posvečen je vsem, ki so se v času delovanja društva trudili za dobrobit gasilstva
in razvoj kraja. Posvečen je vsem in še posebej gasilcem, ki so kdajkoli in ki še vedno opazijo soseda v stiski. Posvečen je vsem, ki jim geslo »Bogu v čast in bližnjemu v pomoč« ni
tuje.
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Spoštovani gasilci iz Doba, vi ste na pravi poti,
zato jo nadaljujte!
Pred 80. leti, v najlepših junijskih dneh, so
se gasilci iz Doba in okolice zazrli naokrog in
spoznali, da so druga okoliška gasilska društva vendarle predaleč za njihove domove s
slamnatimi strehami, ki jih ogenj kar požira.
Ustanovitelji društva so bili človekoljubi, ki
so videli dobro in znosno življenje le ob sosedu.
Začetki so bili skromni, pa kljub vsemu
spodbudni, saj so napredni kmetje hoteli napredek tudi v gasilskih vrstah. Člani družine
so bili ob očetu gasilcu ponosni, zato so se
udinjali na raznih področjih, ki jih je zahteval
širok gasilski program. Gospodinje so dajale
prispevek ob vsakem družabnem srečanju,
še posebno takrat, ko je bilo ob gasilskem
veselju potrebno zbrati vsaj nekaj denarja
za potrebe investicij in vsakodnevnih akcij.
Otroci so kot kratkohlačniki vse to občudovali s primerne varnostne razdalje.
Gromki glas prve motorne brizgalne je naznanjal napredek. Konjska vprega je bila že v zgodnjih letih zamenjena za prvo motorno vozilo z dopolnjeno tehnično gasilsko opremo. In tako
je gasilstvo v Dobu raslo vse do današnjih dni, ko se v hitro spreminjajočem se tehničnem
svetu, spet in spet postavlja nova vizija za izpopolnitev gasilske tehnike. Novo gasilsko vozilo
kaže na prehojeno pot, kjer sinovi in hčere že nadaljujejo delo v gasilski organizaciji z vedno
novimi spoznanji in dejanji.
Spoštovane gasilke in gasilci Doba in okolice!
Želimo vam, da se krog ljudi v vašem društvu vedno na novo dopolnjuje, da se potrjuje zgodovina z vsem spoštovanjem do predhodno opravljenega dela. Medsebojno razumevanje krepi
rast vasi in vaščanov, ki želijo prijetno sobivanje v tem prelepem kraju. Zato je naša skupna naloga, tako Občine Ivančna Gorica kot društva, da skrbimo za nadaljnje dobro življenjsko okolje,
kjer ne sme manjkati solidarnosti, humanosti in človekoljubnosti.
Spoštovane gasilke in gasilci iz Doba, vi ste na pravi poti, zato jo nadaljujte!
Jernej Lampret,
župan Občine Ivančna Gorica
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80–letni jubilej

PROSTOVOLJNEGA GASILSKEGA DRUŠTVA
DOB PRI ŠENTVIDU
Obletnice oziroma jubileji so priložnost za opis zgodovinskih dogodkov
organizacije, ki ima za seboj že več desetletno delovanje in skozi ta čas se je
zgodilo marsikaj; če se samo spomnimo le druge svetovne vojne in s tem
opustošenja in zopet obnove.
Življenje gasilcev v Dobu mi je poznano od leta 1954, to je bil čas ustanavljanja občinskih gasilskih zvez, čas organizirane obnove gasilskih organizacij.
PGD Dob je bilo eno od redkih gasilskih
društev, ki je v tistih časih imelo že urejen gasilski dom s fresko sv. Florjana na
pročelju, ki pa je bil po letu 1955 zaradi
takratne politike odstranjen in po letu
1990 zopet obnovljen.
V neposredni bližini gasilskega doma
je domačija z imenom Antončičeva,
predana gasilski organizaciji in ob
70-letnici so na proslavi sodelovali kar
trije rodovi. To je bila hiša, s katero smo
prvo vzpostavili stik za delovanje širšega gasilskega pomena v takratnih časih pred 55. leti.
V času druge svetovne vojne so skrbno očuvali uničenje orodja in opreme, predvsem pa so
očuvali motorno črpalko Rosenbauer, ki so jo nabavili že leta 1931 in vsekakor jim je uspelo
dobro ohraniti gasilski dom.
Zanimivo je, da je PGD Dob že prva leta po vojni kupilo več svečanih gasilskih uniform in med
drugim opremilo žensko gasilsko desetino. To je bil edini primer v merilu takratne in tudi sedanje občine. PGD Dob je bil vzor za vseh ostalih 17 PGD v občini na vseh področjih dela v gasilski
organizaciji. To je kraj, kjer je bilo gasilsko delo po reku »vsi za enega eden za vse«.
Ta povezanost kraja in ljudi z gasilsko organizacijo v Dobu obstaja že celih 80 let. In zato je
imelo društvo zavidljive in hkrati tudi velike uspehe skozi ves čas obstoja. Posebno zanimiva
je njihova pomoč v nesrečah, ki pa jih skozi ta čas ni bilo tako malo. Vsakemu krajanu so ob
nesreči organizirano nudili vso pomoč, ki jo človek ali sokrajan ob nesreči potrebuje.
Današnja podoba dela in življenja gasilcev v Dobu je, z ozirom na čas in zahteve, ki so postavljene pred nas, evropska. Gasilci v Dobu so naš ponos tako po številu članstva, usposobljenosti, opremi in orodju z gasilskimi vozili, slednjega GVV1 prevzemajo prav ob tej obletnici. Vozilo
so nabavili skoraj v celoti iz lastnih sredstev. Kraj pa krasi tudi prelep gasilski dom, ki je okras
in ponos ter središče njihovega kraja in za katerega so pred leti prejeli prvo nagrado Turistične
zveze Slovenije kot najlepše urejen gasilski dom v Sloveniji v svoji kategoriji.
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Na tej dolgi 80-letni prehojeni poti imajo gasilci iz Doba eno najlepših in osrečujočih misli, da
jih ljudje potrebujejo in da ni lepšega na tem svetu kot nesebično pomagati sočloveku v nesreči. In prav to poslanstvo so v tem kraju do sedaj, trdno sem prepričan, da bodo tudi v bodoče,
opravljali gasilci iz PGD Dob.
Za to hvala vsem skupaj in vsakemu posebej za vse kar ste storili za humano gasilsko organizacijo, za skupno dobro v 80-ih letih življenja in dela PGD Dob.
Hvala tudi vsem, ki jih ni več med nami, zahvala vsem podpornikom, botrom in dobrotnikom
ter naj bodo priče sedanjim in bodočim rodovom o naših prednikih, kako se dosegajo uspehi,
če so ljudje složni po že napisanem reku » vsi za enega, eden za vse«, za ohranitev neuničljive
gasilske kulture.
Hvala lepa.
Lojze Ljubič,
predsednik GZ Ivančna Gorica
visoki gasilski častnik
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OB 80-LETNICI PGD DOB PRI ŠENTVIDU
Osemdesetletnica Prostovoljnega gasilskega društva
Dob pri Šentvidu je za kraj, bližnjo in daljno okolico pomemben in visok jubilej. Prav gasilsko društvo je eno
starejših na našem območju.
V letih, ki so za nami, je društvo s svojimi požrtvovalnimi člani opravilo ogromno nalog v zvezi z varovanjem
osebne in družbene lastnine. Poleg osnovnih dejavnosti, kot so gašenje požarov, pomoč pri obnovi poškodovanih objektov, prometnih nesrečah, povodnjih, iskanju pogrešanih oseb …, je zelo pomembno tudi to, da
skoraj za vse prostovoljne dejavnosti v kraju poskrbijo
prav člani PGD Dob pri Šentvidu. Prostovoljno delo je v
tako majhnem kraju kot je naš, tudi v tem 21. stoletju, še
vedno nujno in potrebno. Požrtvovalnost, nesebičnost
in pridnost so vrednote, ki združujejo ljudi iz Doba in
okoliških vasi v skupnost. Ko je potrebno naredi veliko,
mnogokrat skoraj premika meje nemogočega.
Bogata tradicija in dolgoletne izkušnje naj bodo za današnje in bodoče generacije gasilcev v
Dobu obveza in smernice za nadaljnje delo in razvoj.
Vsem gasilkam in gasilcem Prostovoljnega gasilskega društva Dob ob jubileju iskreno čestitam z željo, da bi tudi v prihodnjih letih delali s tako zavzetostjo kot do sedaj in da ne bi nikoli
pozabili na človeka, ki je v težavah.
Ob koncu še prisrčna hvala članicam in članom za vse opravljeno delo, krajanom, Krajevni
skupnosti Dob, Občinski gasilski zvezi Ivančna Gorica, Občini Ivančna Gorica in vsem, ki ste
s svojimi prispevki kakorkoli pomagali k razvoju društva. Vašo pomoč hvaležno pričakujemo
tudi v bodoče.
Robert Berginc ,
predsednik PGD Dob
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PESEM POVELJNIKA DRUŠTVA OB JUBILEJU

								

80 let je že minilo,
kar v Dobu pri Šentvidu se je to zgodilo.
Ljudje so skup stopili in
gasilsko društvo ustanovili,
dobremu Bogu so s tem čast dali,
bližnjemu pa vedno v pomoč stali in pomagali.
Da so to uspeli, so si vedno čas za vaje vzeli,
za izobraževanje poskrbeli,
tudi na tekmovanja hiteli,
nesebičnost in prijateljstvo na prvo mesto deli
in za podmladek se zavzeli.
Kot mlad fantič sem tudi jaz k vam prišel,
dobrega mentorja imel
in skupaj z ostalimi člani tekmovalne desetine novim ciljem naproti hitel,
v spomin pa si vozilo Jeep-Mahindra del.
Vrsto let sem mesto podpoveljnika imel,
leta 2003 pa z vašo izvolitvijo mesto poveljnika prejel.

V osemdesetih letih se je veliko spremenilo,
zaradi truda in požrtvovalnosti vseh članov veliko pridobilo,
saj je vse le raslo, se razvijalo in krepilo.
Le ponosni smo lahko,
da nam je uspelo vse to.
Lep gasilski dom imamo,
se s sodobnimi vozili na pomoč peljamo,
temu pa lahko še vso ostalo zaščitno opremo in orodje dodamo.
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Danes štiri tekmovalne desetine imamo,
se z domačo brizgalno Rozenbauer letnika 1930 na tekmovanja podamo.
Znanje veterani pionirjem damo,
da se vsi na vse spoznamo,
tudi člani A in B od tega veliko imamo,
na koncu pa vsi veliko znamo.
Leta 2008 smo se člani desetine B visoko uvrstili,
deseto mesto na državnem tekmovanju dobili
in se celo na pred izbor za olimpijske igre v Varšavi na Poljskem uvrstili.
Naj na koncu še zahvalo dodam,
jo z lepimi mislimi končam;
najprej moja zahvala Bogu velja,
ker nas on najbolj pozna, nam za vse svoj blagoslov da.
Naslednja zahvala gasilskim družinam velja,
saj od tam vsak član podporo ima,
da se med gasilce poda.

Zahvala še članom in članicam velja,
saj s skupnimi močmi se marsikaj da,
le tako se celemu kraju pozna.
Tudi krajanom naj moja zahvala velja,
le skupaj z vami naše društvo še več velja,
si vedno pomagati in prisluhniti znamo
in po tem se vsak naš gasilec spozna!
Zajc Igor – Stane,
poveljnik PGD Dob pri Šentvidu,
gasilski častnik prve stopnje
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Pozdrav predsednika KS Dob
Prostovoljno gasilsko društvo Dob praznuje visoki jubilej,
80 let delovanja, na katerega smo lahko upravičeno ponosni. Društvo, organizirano in opremljeno kot ga vidimo danes, ni nastalo čez noč, ampak se je vse skozi od ustanovitve
pred 80 leti razvijalo v duhu gesla »Bogu v čast, bližnjemu v
pomoč«, kot je zapisano ob Florjanovi sliki na pročelju gasilskega doma. Razvoj je bil postopen po potrebah in zmožnostih, ki so obstajale.
Danes ste sodobno organizirano in opremljeno društvo,
kar predstavlja steber požarne in civilne zaščite, reševanja
in pomoči krajanom.
Gasilci ste središče družbenega in družabnega življenja v
lokalni skupnosti, ki ji pripadate, kar nedvomno dokazujete z različnimi akcijami in prireditvami, ki se odvijajo v kraju.
Vaše delo ni samo biti gasilec, ampak ste zaposleni v podjetjih, delate na kmetijah, ste starši z vsemi svojimi obveznostmi. Delujete tudi v drugih društvih in organizacijah, se ne izgovarjate na hitri tempo današnjega časa, svoje težave pozabite ter si vzamete čas za sočloveka. Ko vaš bližnji potrebuje pomoč,
ne oklevate niti za trenutek, kar je bilo na območju vašega gasilskega društva v zadnjih letih že
prevečkrat, saj ste imeli veliko požarov. Vaše delo se ni zaključilo, ko je ogenj ugasnil, ampak
ko ste poškodovani objekt vrnili vsaj pod streho če že ne v prvotno stanje. V vašem društvu ne
manjka energije in dobre volje, saj imate smernice razvoja trdno začrtane, se nenehno izobražujete in strokovno izpopolnjujete. Imate tudi sodobno vozilo in opremo, ki je na razpolago ob
nesrečah, kar pa je še pomembnejše, imate ekipo, ki je usposobljena, da v vsakem trenutku to
opremo strokovno uporabi za reševanje človeških življenj in premoženja.
Svet krajevne skupnosti Dob ima sedež v vašem gasilskem domu in z vami dobro sodelujemo.
Na našem območju aktivno delujejo še tri prostovoljna društva, PGD Hrastov Dol, Turistično
društvo Lučarjev Kal in Konjerejsko društvo Radohova vas, ki ima sedež prav tako v vašem
domu. Prizadevanja KS so usmerjena v sodelovanje z vsemi društvi, saj so le-ta izredno pomembna za sožitje in razvoj krajev v katerih živimo.
V gasilstvu se vedno pojavijo usposobljeni posamezniki, junaki, ki ne zahtevajo pozornosti, v
javnosti so neznani, a brez njih stvari ne bi bile take, kot so. Za razvoj društva je bilo potrebno
veliko prostovoljnega dela, saj so bila finančna sredstva pridobljena večinoma z lastnim delom,
prispevki krajanov in od dobro organiziranih in obiskanih gasilskih veselic.
Spoštovane gasilke in gasilci Doba!
Dovolite, da Vam čestitam za visoki jubilej, ki ga letos praznujete, za novo bogato opremljeno gasilsko vozilo, ki ga boste slavnostno prevzeli, obenem pa se vam zahvaljujem za vsa Vaša
nesebična dejanja, ki ste jih storili za naše krajane v stiski in nesreči. Želim Vam obilo zdravja in
osebne sreče, delovnih in tekmovalnih uspehov, ki ste se jih v preteklosti že veselili in ste jih že
vajeni. Klic »NA POMOČ« pa naj bo čim manjkrat uporabljen.
Marko Kastelic,
predsednik KS Dob
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PGD Dob pri Šentvidu se predstavi
Smo gasilsko društvo 1. kategorije, ki šteje 140 članov. Naše operativno področje leži na JV
delu občine Ivančna Gorica, meri 12 km2 in obsega sedem vasi ter ima nekaj manj kot 450 prebivalcev. V kraju, kjer delujemo, je tudi sedež KS. V njej sta dve gasilski društvi. Delujemo na
območju župnije Šentvid pri Stični, ki obsega šest gasilskih društev. Naša prvenstvena naloga
je varstvo pred požari, delujemo pa tudi na področju družbenega življenja, ker smo edino
društvo v vasi. Skupaj s KS Dob imamo tudi svoj grb. Na njem je simbol ceste, hrastov list in
žitni klas. Vsak simbol ima svoj pomen. Cesta predstavlja avtocesto, ki dejansko razpolovi KS.
Hrastov list predstavlja drevo (beseda dob v slovanskem jeziku pomeni hrast) in žitni klas ponazarja pretežno kmetijsko področje v našem okolju.
Na robu vasi stoji podružnična cerkev sv. Petra, kjer imamo vsako leto v začetku maja mašo
za pokojne gasilce. Vedno se udeležimo župnijske (sektorske) Florjanove maše. Med ostalimi
člani imamo tudi duhovnika.
S KS sodelujemo pri javnih prireditvah. Tradicionalno je že utečeno vsakoletno miklavževanje, kjer v sodelovanju s KS obdarimo približno 120 otrok.
Opazni smo tudi v okviru občine. Pred leti smo prejeli občinsko nagrado Josipa Jurčiča, za
uspešno delo. Dobro sodelujemo z občinsko gasilsko zvezo, redno se udeležujemo raznih
tekmovanj in osvajamo medalje. Zaradi dobrih rezultatov na občinski ravni smo se že dvakrat
uvrstili na regijsko tekmovanje, regije Ljubljana 2, in leta 2008 na državno tekmovanje. Tudi tu
smo bili uspešni, uvrstili smo se med kandidate za gasilsko olimpijado na Slovaškem leta 2009.
Redno organiziramo letno vrtno veselico, ki je vedno številčno obiskana. Proti koncu devetdesetih smo organizirali celo dve na leto in v avgustu organizirali še prireditev Dan nogometa
in dobre volje. Običajno je dopoldne nogometni turnir med gasilci, popoldne pa ženska tekma Poročene in Neporočene. Dogodek dneva je moška tekma med Suhimi in Debelimi. Številni obiskovalci si ogledajo to prireditev. Do sedaj nam je bilo vedno naklonjeno tudi vreme.
Omenjene prireditve so glavni vir dohodka za naše društvo.
V KS Dob deluje še eno gasilsko društvo, in sicer PGD Hrastov Dol. Letos smo že drugič skupaj
z njimi organizirali nogometni turnir za pokal KS Dob, v katerem se pomerijo ekipe posameznih vasi. Letos se je pomerilo pet ekip, tako da smo turnir končali v poznih večernih urah.
Prireditev je bila dobro obiskana in se je odvijala na novem igrišču v Hrastovem Dolu.
Skrbimo tudi za čisto okolje, zato enkrat letno v spomladanskem času očistimo naše področje. Poberemo smeti ob vseh cestah, na pomoč nam priskočita Občina Ivančna Gorica in
Komunalno podjetje Grosuplje, ki preskrbita zabojnik za smeti.
Na področju varstva pred požari je naše dogajanje pestro. Smo dobro opremljeni. Na razpolago imamo kamion MAN GVV-2 s 3000 l vode, novo gasilsko vozilo GVV-1, IVECO 4x4 in traktorsko gasilsko cisterno s 3000 l vode.
Naše moštvo je usposobljeno za delo na tem področju. Operativno usposobljenih gasilcev
imamo celo za dve moštvi. Člane imamo usposobljene za specialnosti, in sicer za dihalne naprave, bolničarje, tehnično reševanje, nevarne snovi, radioveze in strojnika.
V letu 2008 smo sami organizirali in izpeljali osnovni tečaj za gasilce. V zadnjih letih imamo
redne vaje, in sicer vsako drugo nedeljo v mesecu. Te prilagodimo trenutnim potrebam.
Naša vas je izrazito kraška, na robu je hudourniški potok, ki se izliva v več velikih ponikalnic.
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Vse te so obzidane kot vodnjaki in pokrite z jekleno konstrukcijo. Ob večjih nalivih je vode
veliko in se nabira kot veliko jezero do višine 1,5—2 m. Jeseni 2008 smo vodo prečrpavali v
zgornji del vasi, razdalja oziroma dolžina gasilskega voda je bila cca 450 m in višinska razlika 18
m. Vsekakor je bila ta vaja za nas še ena dobra izkušnja.
Na območju, ki ga pokriva naše društvo, smo imeli v zadnjih dveh desetletjih veliko požarov.
Osem največjih bomo izpostavili in podrobneje opisali. Te je večinoma zanetila strela, le pri
enem je vzrok neznan. Ob letalskem napadu junija 1991 smo gasili požar na objektu na Medvedjeku. Za nas gasilce ni pomemben vzrok požara, naša prvenstvena dolžnost je pogasiti
požar, pospraviti pogorišče, zbrati razpoložljiva sredstva in nato prispevati k obnovi, kolikor
je v naši moči.
V knjigi intervencij so zabeleženi naslednji večji požari v našem rajonu:
25. avgust 1988

zaradi udara strele je pogorelo celotno ostrešje velikega gospodarskega
poslopja pri Bregarjevih iz Sela pri Dobu

18. september 1989

zaradi samovžiga sena je pogorelo ostrešje srednje velikega gospodarskega poslopja pri Trnovškovih iz Podboršta

28. junij 1991

zaradi letalskega napada jugoslovanske armade, smo sodelovali pri gašenju gospodarskega poslopja na Medvedjeku v sodelovanju z ostalimi
gasilskimi društvi; tu so bili pogoji zaradi vojnih razmer še posebej težki;
šele v zadnjih letih je sodelujoče gasilce tudi država simbolično nagradila

6. junij 1992

zaradi udara strele je zgorelo ostrešje velikega gospodarskega poslopja
pri Šrajevih iz Doba

30. maj 1995

zaradi udara strele je zgorelo ostrešje velikega gospodarskega poslopja
pri Mandeljnovih iz Boge vasi

10. februar 2000

pogorelo je ostrešje velikega gospodarskega poslopja pri Rusovih v
Dobu, vzrok požara je neznan
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24. oktober 2002

zaradi udara strele je pogorelo ostrešje zelo velikega gospodarskega poslopja (30 m x 20 m) Rojčevih iz Doba

8. oktober 2009

v dopoldanskem času je zagorelo gospodarsko poslopje pri Godnjavčevih
iz Škoflja; zelo smo se potrudili, naš trud pa ni bil zaman, kajti že osmi dan
smo s skupnimi močmi uspeli popraviti poškodovano poslopje do nove
strehe
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Podobno kot oktobra 2009 smo ukrepali tudi pri ostalih požarih na področju našega društva.
Povsod se je takoj po pospravljenem pogorišču pristopilo k prostovoljnemu zbiranju pomoči
za prizadeto družino. Vedno smo zbrali sorazmerno veliko denarja, lesa in krme za živino. Zavedali smo se, da je prava pomoč le hitra pomoč. Posekali smo smreke, ki so jih darovali krajani
in jih pripeljali na kraj razreza. Aktivno smo ob podpori krajanov, še posebej pa sosedov, sodelovali pri obnovitvenih gradbenih delih. Za nas je požar zaključen šele, ko dobi objekt novo
ostrešje.
Vsi opisani požari so izbruhnili na gospodarskih poslopjih, gasili smo tudi manjše požare v
naravi, gozdovih, kuhinjah, delavnicah ali avtomobilih, zabojnikih …
Pri vseh teh naših aktivnostih se začuti zaupanje, ki ga gasilci uživamo med našimi krajani.
Ravno to je plod večletnega vztrajnega in poštenega dela ter gospodarnega razpolaganja s
sredstvi, ki nam jih zaupajo. Lahko rečemo le, da smo zvesti geslu, ki so ga zapisali naši predniki
na pročelje gasilskega doma: »Bogu v čast, bližnjemu v pomoč«.
Menimo, da smo ob visokem jubileju lahko ponosni na svoje delo. Veseli smo, da so v naših
vrstah tudi najmlajši gasilci pionirji (skoraj petina članov), zato se za obstoj društva ne bojimo.
Smelo zakorakajmo v prihodnost.
Silvo Škrabec,
član in tajnik PGD Dob
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VODSTVO PGD DOB
Od ustanovitve naprej
Leto

načelnik,oziroma predsednik

poveljnik

1930
1933
1938
1940

Verbič Jožef
Prosen Franc
Verbič Jožef
Verbič Jožef

Bregar Janez
Ostanek Ignac
Verbič Franc Sela
Kastelic Franc

1946
1948
1951
1953
1957
1958
1962
1964
1966
1968
1970
1972
1974
1976
1977
1979
1980
1986
1987
1993
1998
2003
2008

Antončič Jožef
Dremelj Anton
Antončič Jožef
Glavič Vid Škoflje
Rojec Albin
Rojec Albin
Antončič Jože
Antončič Jože
Rojec Albin
Šraj Jože
Rojec Albin
Šraj Florjan
Godnjavec Lado
Rojec Albin ml.
Rojec Albin ml
Rojec Albin ml.
Ostanek Alojz
Rus Avguštin
Glavič Jože
Jerlah Anton
Jerlah Anton
Glavič Jože, pom. Antončič Marko
Berginc Robert, pom. Antončič Marko

Prosen Anton
Antončič Jožef
Verbič Jože
Adamlje Jože Boga vas
Ostanek Anton
Bregar Franc
Rus Ignac
Šraj Florjan
Rus Ignac
Ostanek Alojz
Šraj Florjan
Bregar Štefan
Kastelic Milan
Pucelj Alojz
Zorc Stane
Zorc Stane
Bregar Štefan
Kovač Jože
Polončič Jože
Antončič Marko
Klemenčič Tone
Zajc Stane, pom. Klemenčič Tone
Zajc Stane, pom. Klemenčič Tone
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PGD Dob pri Šentvidu 1930—2010,
osemdeset uspešnih let
Delovanje društva v osemdesetih letih razvoja lahko razdelimo na pet obdobij. Vsak čas ima
svoje značilnosti. Za prvo obdobje štejemo čas ustanovitve, težkih začetkov in uspešnega razvoja, nadaljujemo z vojnim in povojnim obdobjem, sledi obdobje znanilcev boljših časov sredi
dvajsetega stoletja, zaključujemo pa z obdobjem pospešenega razvoja našega društva.

Zapisnik ustanovnega občnega zbora
15

Zapisnik ustanovnega občnega zbora
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Zapisnik prvega občnega zbora
17

Zapisnik prvega občnega zbora
18

1. obdobje 1930—1940

Čas ustanovitve, težkih začetkov in
uspešnega razvoja društva
Gasilsko društvo Dob je bilo ustanovljeno 22. junija 1930. S tem je bila izpolnjena dolgoletna
želja vaščanov Doba in okoliških vasi, da bi si ob pogostih požarih – takrat je bilo namreč še
veliko streh pokritih s slamo – pomagali sami. Nujno je bilo organizirati samopomoč ob požarih, saj sta bili v tistih časih v bližnji in daljni okolici le dve gasilski društvi: v Šentvidu in v Stični.
Pobudnik za ustanovitev našega društva je bil Anton Kavšek (Gačjakov), kmet in trgovec iz
Doba. Pri tem sta mu pomagala predvsem Jože Verbič (Špaj) iz Doba in Janez Bregar z Brega
pri Dobu. Po zbranih virih se je na ustanovnem občnem zboru v društvo vpisalo 20 članov. Okoliš društva je bil takrat veliko večji kot je danes. Obsegal je naslednje vasi: Dob, Boga vas, Breg
pri Dobu, Škoflje, Pokojnica, Sela pri Dobu, Podboršt, Rdeči Kal, Sad, Pristavica, Dobravica in
Zagorica.
To so bili časi gospodarske krize in našim predhodnikom ni bilo lahko začeti »iz nič«. Kljub
temu so z velikimi napori že v letu 1931 nabavili za tiste čase najsodobnejšo motorno brizgalno
»rosenbauer«, ki je predstavljala velik finančni zalogaj, saj je stala 38.000 dinarjev, kar je bila
protivrednost cene 20 dobrih krav. Iz blagajniške knjige je razvidno, da so v ta namen po vaseh
prostovoljno zbirali vse, kar so jim ljudje lahko podarili: krompir, pšenico, ječmen, kokoši, tudi
jajca. Med darovalci zasledimo tudi Zavarovalnico Ljubljana, Hranilnico Dravske banovine v
Ljubljani, Hranilnico in posojilnico iz Št. Vida in gospoda Jožefa Ovna beneficiata v Št. Vidu. Nabrali so polovico sredstev, za ostalo so vzeli kredit. Ta so nakazali v firmo Rosenbauer v Celje,
kjer so novo brizgalno tudi prevzeli.
V naslednjih letih so zaradi gospodarske krize pred drugo svetovno vojno z velikimi napori
odplačevali obroke kredita. Takrat je bilo prodanih veliko kmetij, ki niso mogle vračati dolgov.
Tudi brizgalno so leta 1938 komaj rešili zaplembe, ker obroki kredita niso bili redno poravnani.
Težko je bilo takrat priti do kakršnih koli sredstev. V začetku niso gasilci imeli niti voza za prevoz brizgalne. Zato so jo imeli pritrjeno kar na zadnji konec voza, prednji del pa so priklopili po
potrebi. Shranjeno so imeli kar v cerkvi in po hišah v vasi. Cevi so sušili v cerkvenem zvoniku.
Kljub težkim časom so člani društva razmišljali tudi o gasilskem domu. Letu 1935 so brizgalno
že hranili v leseni šupi, ki so jo iz starih in odpadnih desk zbili na prostoru, kjer stoji današnji
gasilski dom. Zemljišče je društvu podaril Janez Zajc (Zurček) iz Podboršta. Nabavili so že material in začeli graditi dom.
Najprej so sezidali stebre, na katere so postavili konstrukcijo za streho. Zidovje med stebri so
nato sezidali z betonskimi kljukami, ki so jih naredili sami. Ob domu so naredili tudi lesen stolp
za sušenje cevi, visok 12 m ter širok in dolg 5 m. Dom je bil dograjen leta 1938, ljudski slikar Jug
pa je na fasado naslikal podobo sv. Florjana in dveh gasilcev pri gašenju požara. Poleg risbe je
bilo napisano: »Bogu v čast – bližnjemu v pomoč.«
Prvo desetletje obstoja društva je bilo za naše pogumne prednike najtežje, a uspešno.
Predstavljamo zanimivosti iz pretekle zgodovine društva in ohranjene zapise o delovanju
društva, povzete po zapisnikih občnih zborov.
Ob ustanovitvi leta 1930 se društvo imenuje Prostovoljno gasilsko društvo Dob, p. Št. Vid pri
Stični.
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Prvi žig društva 1930. leta

Nagovor predsedujočega leta 1933 na občnem zboru

Preimenovanje društva v Prostovoljno gasilsko četo s 23 člani
20

Aktivnosti gasilske čete v letu 1935

Del poročila poveljnika leta 1937
1940. leta se je društvo dokončno rešilo dolga brizgalne in predsednik je poročal svoji četi, da
je brizgalna njihova last. Poveljnik jih je seznanil o požaru v Petrušnji vasi, o kongresu v Ljubljani, ki so se ga udeležili, in o Florjanovi proslavi v Javorju.
V tem obdobju so imeli redno letne volitve. Ko je nadzorni odbor potrdil delo upravnega odbora, so ga razrešili in volili novega.
Sestanki in srečanja gasilcev so od 1930 do 1933 potekala kar v vasi pri Verbiču, nato do 1935
pri Klemenčiču, 1936 pri Antonu Kavšku (Gačjakovem), 1937 pri Francu Prosen, od 1938 do
1940 pri Jožetu Verbiču.
Predvojno obdobje delovanja društva je bilo uspešno. Naši predniki gasilci so kupili novo brizgalno in si zgradili svoj dom.

Zaključek občnega zbora leta 1940
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Ohranjena fotografija iz tega obdobja, gasilci iz Doba so na sredini desno okoli trobentača.

2. obdobje 1940—1950

Vojni in povojni čas
Dejavnost društva med drugo svetovno vojna je slabo poznana. Že v letu 1945 pa so ponovno
pričeli z delom. V tem obdobju je bila zelo močna ženska desetina. Gasilke so se usposabljale
za gasilske aktivnosti tudi z motorno brizgalno, verjetno pa jih je najbolj povezovala igralska
dejavnost. Kajti v letih 1935—1960 je bilo PGD Dob znano daleč naokrog po svoji dramski skupini. Nastopala je v domačem kraju in drugod. Vsako leto so uprizorili eno do dve predstavi, s
katerimi so gostovali tudi po okoliških krajih. Sodelujoči se še danes radi spominjajo hudomušnih prigod, še posebno s prevozom, ki je v tistih časih znal biti problem.
V gasilskem domu so za uprizoritev gledaliških del naredili oder. Kulise (poslikava zaves) je
izdelal slikar Jug. Žal so prvotne izginile med vojno v požaru, ki so ga povzročili Italijani, kasneje
so spet naredili nove. V letih 1945—1960 se je zvrstilo več predstav. Poleg izkupička od veselic
je bila vstopnina tudi edini prihodek društva. Igralska dejavnost se je nekajkrat ponovila tudi v
80-letih, kasneje ne več.
O zelo močni aktivnosti žensk priča tudi podatek, da se je nekaj gasilk iz Doba udeležilo večje
slovesnosti v Ljubljani (morda je bil kongres). Tam so nastopale v sklopu mladine z gasilskim
priročnim orodjem.
Upamo pa si trditi, da so bili člani našega društva tudi v tem obdobju bolj ali manj prizadevni
pri svojem delu, a vedno pripravljeni pomagati vsakomur, ki je bil potreben pomoči.
22

Po vojni so se gasilci verjetno srečevali že v gasilskem domu, čeprav prva leta zasledimo naziv
«v ljudski pisarni«. Šele leta 1947 se je pojavila lokacija v gasilskem domu.
Na zaključku takratnega zapisnika se je pojavil napis »smrt fašizmu, svoboda narodu«, žig je
ostal isti, čeprav je bilo ime države novo.
Med pridobitvami tega obdobja so bile lestve za sušenje cevi, nove cevi in nove gasilske
obleke (med njimi šest za žensko desetino). Omenjeni podatek razločno pove o močni vlogi
nežnega spola pri razvoju in delovanju našega društva v tistih časih, ko ženske še niso imele
take vloge v javnem življenju kot danes.

Igralska skupina povojnega obdobja
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3. obdobje 1950—1970

Napredek in razvoj društva,
a plani težko dosegljivi
Z letom 1950 so se za društvo obetali boljši časi. Člani so si zastavili velike naloge, ki so jih
težko uresničevali. V tem letu so uspeli kupiti nov voz za potrebe gasilcev, razmišljajo o novi
prikolici za motorno brizgalno, predlagajo tudi povečanje doma. V zapisnik se je spet vrnil
gasilski pozdrav »na pomoč« izginil pa je »smrt fašizmu svoboda narodu« ter stari žig. Novega
ni zaslediti.

Čitljiv in obetaven
zapisnik občnega
zbora 1950
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V letu 1951 je brizgalna po dvajsetih letih le dobila novo prikolico, ki je še danes ista. Izdelali so
tudi nova tla v domu. Člani so se odločno zavzeli za večji gasilski dom, in sicer v dolžino za 6 m
in širino za 4 m, les in kamen za gradnjo so pripravili udarniško. Kot nam je znano, do povečanja
doma v tem obdobju ni prišlo.

Podoba doma in ponosno članstvo
Presenetilo nas je opozorilo, ki je bilo razvidno v zapisniku, da je potrebno odstraniti sliko sv.
Florjana s pročelja doma. Ker tega niso storili v tekočem letu, je leto kasneje spet sledila zahteva predstavnika okrajne gasilske zveze. Očitno tudi njegovega opozorila niso vzeli preveč
resno, kajti slika je bila odstranjena šele leta 1958. V tem letu zasledimo mnenje, da je tedaj
dom lično urejen in da je nova tudi streha.
Na vsakem občnem zboru je bilo podano opozorilo za večjo disciplino članstva. V zapisnikih
so različni žigi, v letu 1956 se pojavi žig Občinske gasilske zveze Ivančna Gorica. Zadnja točka
dnevnega reda ni več »slučajnosti« ampak «razno«.

Nov žig iz leta 1958
Prostovoljno gasilsko
društvo Dob
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Odlomek iz zapisnika občnega zbora leta 1953
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Potrditev zapisnika s strani občinske gasilske zveze leta 1957

Gasilci povojnega obdobja
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Leta 1963 so močno zaživele društvene aktivnosti. Uprizorili so dve dramski deli in organizirali veselico. To leto so kupili prvo motorno vozilo, star ameriški vojaški jeep villys. Zaradi starosti
in izrabljenosti so imeli z njim veliko težav.

Prvo vozilo društva leta 1964 in gasilci na slovesnosti ob prvem avtomobilu
28

1967 so člani društva opozarjali na slabo streho, zaradi nje je zatekala voda, na dotrajanost in
slabo stanje stolpa, ki je predstavljal grožnjo, da se lahko celo poruši. V zapisnikih zasledimo že
omenjene težave z vozilom, podana je bila celo pripomba, da ga nihče več noče popravljati in
da ni tehnično usposobljen za vožnjo.
Po večletnih opozorilih in dvomih ali stolp popravljati ali ne, ga je podrl vihar. Potrebno je
bilo obnoviti stolp in streho. Gmotno je bilo to težko obdobje, denarja je bilo komaj za nujna
vzdrževanja. Še vedno je delovala zelo aktivna igralska skupina.

Žalni sprevod skozi vas Dob
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4. obdobje 1970—1987

Uspehi in neuspehi v delovanju društva
Tako kot vsaka skupnost je tudi PGD Dob doživljalo vzpone in padce. Pomembno je, da je
vsakemu padcu sledilo uspešnejše obdobje.
V letu 1970 so praznovali 100-letnico gasilstva v Sloveniji, v Dobu pa 40. obletnico delovanja
društva. Ob jubileju so oblikovali zelo ambiciozen načrt in ga tudi uspešno izpeljali. Marljivi gasilci so sezidali 12 m visok stolp. Zanimivo je tudi, da je bilo za zbiranje prostovoljnih prispevkov
potrebno dovoljenje od občine.
Čez dve leti so v društvu kupili prvi nov avtomobil (džip), novo brizgalno (rosenbauer), sesalne cevi in 14 paradnih uniform. To je bil velik uspeh. V nekaj letih so poravnali tudi vse dolgove.
Vodstvo društva je bilo zelo zadovoljno in hvaležno občinski gasilski zvezi za prejete donacije,
iz zapisnika so vidne evforične pohvale tako predsedniku kot poveljniku in mladini. V tem obdobju zasledimo tudi že prva tekmovanja, pionirji so na občinskem prvenstvu osvojili 4. mesto.

Obnova strehe pred povečanjem doma
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1975 so dogradili dom, in sicer za eno nadstropje. Ob tej obnovi so odstranili iz prostorov
igralski oder. Dela so bila zelo zahtevna, saj je bilo treba najprej odstraniti staro streho, izdelati
nov strop na stari garaži, zgraditi zid, še en strop in objektu dodati novo streho. V naslednjih
letih so zaključili dela pri adaptaciji doma, razen opreme notranjih prostorov. Svoje mesto je
v domu dobila tudi KS Dob in mladinci. V letu 1979 so s ponosom razvili prvi prapor društva.

Slovesen prevzem
prvega prapora
društva leta 1979
Naslednje leto je društvo slovesno praznovalo 50-letnico uspešnega delovanja s šestimi še
živečimi ustanovnimi člani. To so bili: Jože Bregar z Brega, Bregar Janez in Jožef Verbič iz Doba,
Alojz Verbič iz Podboršta, Franc Kastelic in Franc Verbič s Sel pri Dobu.

Ustanovni člani na 50. obletnici društva
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To obdobje je bilo bolj naklonjeno razvoju, saj so člani uspeli povečati dom, kupiti prvi nov
društveni avtomobil, ponovno obnoviti streho doma, saj je opeka služila svojemu namenu le
dve desetletji.

Slovesnost in dom ob 50. obletnici
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5. obdobje 1987—2010

Napredek in uspešnejši razvoj društva
V letu 1987 je tudi po dolini potoka Dobščica potegnil pomladanski oziroma vzgonski veter, ki
vleče že tretje desetletje. Novo vodstvo društva je takoj načrtovalo novo traktorsko gasilsko
cisterno. Začeli so z zbiranjem sredstev. Poleg denarja so vaščani in okoličani gasilskemu društvu darovali ogromno lesa. Tega so kasneje prodali. Po enem letu je že bila na novem tlaku v
garaži cisterna. Začele so se pospešene aktivnosti tako v usposabljanju članstva kot tekmovalne priprave. Gasilski dom je postajal premajhen.
V letu 1990, ko je društvo praznovalo 60-letnico, sta bila živa še dva ustanovna člana, in sicer
Jože Bregar z Brega pri Dobu in Alojz Verbič iz Podboršta. Na slovesnosti so bile izrečene naslednje besede :
»V zadnjih letih smo nekoliko izboljšali našo opremo. Potreb in želja je seveda vedno več kot možnosti. Dom, ki je bil zgrajen leta 1938, je za opremo – čeprav jo imamo v primerjavi z okoliškimi
društvi zelo malo – postal premajhen. Radi bi dozidali prostor, v katerega bi lahko spravili traktorsko cisterno, ki smo jo predvsem s pomočjo krajanov pa tudi Občinske gasilske zveze Grosuplje,
nabavili v lanskem letu. Prav zaradi tega si tudi na tak način kot danes, ko bomo po tej slovesnosti
imeli veselico, trudimo zbrati čim več sredstev. Ljudje iz bližnje in daljne okolice so nam bili vedno
pripravljeni pomagati in prepričani smo, da bo tako tudi vnaprej.«
V letu osamosvojitve naše države, to je gotovo bila želja tudi naših prednikov, so se operativni člani PGD Dob udeležili intervencije ob letalskem napadu na Medvedjeku.
Tajnik zelo delovnega društva pa je za ta obdobje zapisal: »Dokler smo bili nedejavni, smo bili
deležni veliko kritike, sedaj ko smo zelo dejavni, je kljub obljubam premalo pomoči.«

Gradbena dela
ob povečanju
doma leta
1991
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V tem letu so se začele priprave za prostorsko razširitev doma. V letu 1992 je bila k domu
dograjena dodatna garaža in velika dvorana nad njo. Slovesnost ob otvoritvi in blagoslovitvi
prenovljenega in povečanega doma je potekala poleti istega leta. Opravil ga je ljubljanski pomožni škof Jožef Kvas. Pročelje doma je spet krasila podoba zavetnika gasilcev sv. Florjana z
napisom Bogu v čast, bližnjemu v pomoč.

Blagoslov obnovljenega in povečanega doma, ter članstvo 1992
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Krst pred kapelo na Kredarici
Naslednje leto je strela uničila ostrešje gospodarskega
poslopja domačina iz Doba in
s pomočjo gasilcev je bilo hitro obnovljeno. Še isto poletje
je 20 članov društva osvojilo
Triglav. Poleg razvedrila so
tudi razmišljali o nakupu gasilskega kamiona z vodo. Že po
dveh letih so iz Nemčije pripeljali kombinirano gasilsko
vozilo MAN, GVV-2. Res da ni
bilo novo, ampak odlično služi svojemu namenu še danes.

Blagoslov gasilskega vozila GVC
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V letu 1995 se je v okviru društva ustanovila športna sekcija in na vaški gmajni so uredili igrišče
za nogomet in košarko. V naslednjem desetletju so se v mesecu avgustu na tekmah pomerili
Suhi in Debeli in Poročene ter Neporočene. To je zelo zanimiva prireditev, ki nima konkurence
daleč na okrog. Vedno pritegne veliko ljudi. Za člane društva predstavlja obsežno nalogo, je pa
to tudi eden od virov dohodka.

Nogometni ekipi suhih in debelih ter tekmovalna desetina članov na tekmovanju v Radohovi vasi
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Operativni člani so leta 1995 zaradi strele pogasili požar na gospodarskem poslopju na domačem rajonu. Začele so se priprave za dozidavo prizidka za telefonsko centralo in z dodatnimi
prostori za društvo, organizirali po dve vrtni veselici, da bi pridobili čim več sredstev za novo
gasilsko opremo. Vozni park spet prenovljen. Stari jeep je zamenjalo sodobno vozilo opel frontera-campo, GVV -1. Tega leta so od Turistične zveze Slovenije s ponosom prejeli tudi priznanje
za najlepše urejen gasilski dom v Sloveniji, zgrajen med leti 1930—1970.

Prejem priznanja turistične zveze Slovenije
Društvo je bilo aktivno na vseh področjih javnega življenja v kraju. Lahko bi dodali, da je gasilski dom oziroma društvo res duša kraja, kajti vse kar se dogaja, se začne z gasilci. Ravno oni
so bili prvi, ki so spontano organizirali skromno miklavževanje, ki se je kasneje močno okrepilo
in je ob podpori KS Dob aktualno še danes. Gasilci so začeli tudi z izdelavo velike butare na
cvetno nedeljo na pobudo šentviškega župnika. Velikonočna butara se je nato nekaj let izdelovala prav v gasilskem domu. Velika butara, ali kot jo sedaj imenujemo soseskina, meri v višino
približno 4 m. Še vedno jo izdelujemo samo da sedaj vsako leto v drugi vasi.
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Izdelovanje velike butare za cvetno nedeljo in Miklavževo spremstvo
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Svojega zavetnika sv. Florjana so dodali v novo kapelico na robu vasi. V letu 2000 so aktivno
sodelovali pri slovesnosti ob namestitvi novih bronastih zvonov v podružnični cerkvi sv. Petra
v Dobu. Tega leta so ob 70-letnici društva nabavili veliko nove opreme, med drugim visokotlačno črpalko za avto, dva dihalna aparata …

Članstvo PGD Dob ob 70. obletnici
2001 so reševali pred ognjem gospodarsko poslopje v domačem okolišu. Po njihovi zaslugi je
bilo hitro obnovljeno. V gasilnem domu so dobili svoj prostor tudi člani konjeniškega društva
Radohova vas. Jeseni 2002 je strela zanetila požar na velikem gospodarskem poslopju v Dobu.
Zagorelo je ob dveh zjutraj. Tu so bile razmere za gašenje zelo težke.
V naslednjih letih je dobil dom novo prijaznejšo fasado. Zaživeli so družabni večeri ob petkih
v zimskem času. Ob koncu zime so organizirali salamiado, z ocenjevalno komisijo in seveda z
degustacijo. Že nekaj let se v maju predstavniki našega društva udeležijo slovesne Florjanove
maše. Tudi v Dobu jo namenimo pokojnim gasilcem. Poteka zelo svečano. Takrat se člani v
svečanih uniformah zberejo pri domu in v paradi krenejo do podružnične cerkve.
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Po maši za pokojne gasilce leta 2008

Prejem občinske nagrade
40

Veselili so se nagrade Josipa Jurčiča občine Ivančna Gorica, ki so jo prejeli leta 2006. Ta potrjuje njihovo delavnost in sodelovanje z okolico. Že več let so zelo aktivne kar štiri tekmovalne
ekipe (pionirji, moški v kategoriji A in B ter veterani). Pionirji so tega leta zasedli prvo mesto na
občinskem tekmovanju.
Leta 2007 se je obnovilo dvorišče pred gasilnim domom, čistilna akcija pa se je razširila še na
predel ob železniški progi Radohova vas—Šentvid. Maša za pokojne gasilce Doba je bila kot
vsako leto tudi takrat. Člani so se z družinami odpravili na strokovno ekskurzijo, zvesto nadaljujejo s salamiado, ki vedno pritegne veliko sodelujočih. V okviru društva je potekal tečaj za
gasilca začetnika. Uspešno ga je končala poldruga desetina gasilcev, med njimi kar šest žensk.
Že več let se opravlja pregled gasilnih aparatov za krajane. V tem letu je prvič potekal nogometni turnir za pokal KS Dob v sodelovanju s PGD Hrastov Dol.

Udeleženci tečaja za gasilca začetnika
Tekmovanje gasilcev je v letu 2008 doživelo vrhunec, kajti pionirji so to leto že tretjič zapored
osvojili 1. mesto na občinskem tekmovanju. Pridružili se jim tudi člani B skupine. Z uspešnim
nastopom na občinskem nivoju sta se ekipi uvrstili še na regijsko tekmovanje (regija Ljubljana 2)
septembra v Kočevju, kjer je članska ekipa osvojila drugo mesto in si s tem zagotovila tudi
nastop na državnem prvenstvu v Ravnah na Koroškem. Ponovno so se z odlično predstavo na
državnem prvenstvu uvrstili med kandidate za gasilsko olimpijado na Slovaškem 2009.
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Člani B na državnem tekmovanju in četrta zaporedna zmaga pionirjev na občinskem prvenstvu.
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Po nekajletnem premoru je leta 2009 spet oživila prireditev Dan nogometa in dobre volje. Ob
lepem vremenu je bilo tudi obiskovalcev veliko.
Pred praznovanjem 80-letnice delovanja društva v letu 2010 smo se začeli tudi pogovarjati
o nakupu podvozja za novo gasilsko vozilo GVV-1, odločili smo se za IVECO 4 x 4. Z vestnim in
trdim delom zadnjega desetletja se je nabralo nekaj prihrankov. Ponovno smo stopili do krajanov in jih poprosili za pomoč. Nabiralna akcija je bila uspešna, saj smo pri približno 120 gospodinjstvih, kar jih pokriva naše društvo, dobili pri trinajstih med 200 € in 300 € in pri desetih več
kot 500 €. To je zadostovalo, da smo omenjeno vozilo naročili pri proizvajalcu. Po dobavi vozila
smo izdelavo gasilske nadgradnje zaupali podjetju GNV d.o.o. Turenšek iz Celja.

Predstavitev novega avtomobila gasilcem in krajanom februar 2010
11. februarja 2010, »na ta debel četrtek«, je vozilo GVV-1 že stalo pred domačim gasilskim
domom. Občudovali so ga krajani, nato pa so ga neuradno predali v uporabo operativnim gasilcem. Svečanost ob uradni predaji novega vozila bo 26. 6. 2010 ob 80-letnici društva. Brez
dvoma je to za naše društvo velik dosežek in napredek. Uspeli smo obvladati velik finančni
zalogaj, je pa to tudi drugo novo vozilo za društvo. S tem se je močno okrepila naša operativna
moč, saj bomo hitrejši in močnejši pri nudenju pomoči ob požarih in drugih ujmah. V mnogih
primerih smo to že pokazali in dokazali, da znamo, da smo pripravljeni in da hočemo izpolnjevati svoje poslanstvo. Kljub velikemu dosežku društvo oziroma upravni odbor že razmišlja o
novih načrtih. Razvidno je, da imamo gasilci v Dobu globoke in trdne korenine. Da bo tako tudi
vnaprej zagotavljajo najmlajši člani, ki se pridno usposabljajo za delo v gasilskih vrstah. Porok
za obstoj in razvoj društva so tudi krajani našega območja in širše okolice, ki so nam vedno
pripravljeni pomagati.
Ponosni smo na prehojeno pot in hvaležni vsem, ki ste v teh 80-letih s svojim prostovoljnim
delom ali prispevki pomagali ustvariti doseženo.
Lojzka Trnovšek in Silvo Škrabec,
članica in pomočnica blagajnika PGD Dob ter član in tajnik PGD Dob
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TEKMOVANJA

Veterani v akciji

Veteranska tekmovalna ekipa avgusta 2008
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Večkratni zmagovalci občinskega prvenstva

Uspešna tekmovalna ekipa - poletje 1997
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Člani ekipe A pred nastopom na občinskem prvenstvu 2008

Občinsko prvenstvo 2008
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SLOVESNOSTI

Gasilska parada PGD Dob skozi vas leta 1957

Ena od sestav igralske skupine
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Igralska skupina pred 2. svetovno vojno

Ob 50. obletnici društva
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Ob 50. obletnici je bilo živih še šest ustanovnih članov

Prisotni krajani ob 50. obletnici
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Priznanja za zaslužnim članom

Prvo miklavževanje
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Gasilski dom in oprema v prvih dneh naše nove države

Slovesen prevzem bogato opremljene prikolice
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Priznanje marljivi članici

Praznično vzdušje v vasi
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Prihod škofa Jožefa Kvasa in domačega župnika Jožeta Koželja na veselico

Povorka ob prevzemu gasilskega vozila
53

Slovesnost ob novi pridobitvi

Povorka ob Florjanovi maši v Šentvidu
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Prihod do farne cerkve

Novo vozilo GVV-1 prvič pred domačim gasilskim domom
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Mladi gasilci ob novi pridobitvi

Udeleženci Florjanove maše v Vel. Češnjicah 2010
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TEČAJI - USPOSABLJANJA

Tečajniki in tečajnice pri tečaju za gasilca začetnika

Tečajnice
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TEHNIKA

Gasilska tehnika pred 20. leti

Gasilska tehnika v marcu 2010
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DELOVNE AKCIJE

Priprave na veselico

Udeleženci čistilne akcije aprila 2009
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DRUŽABNOSTI

V vasi Drežnica na gasilskem izletu 2008

Ocenjevalana komisija pod vodstvom prof. Žlendra na salamiadi marca 2009
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DONATORJI
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UPRAVA RS
ZA ZAŠČITO
IN REŠEVANJE
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BERG d.o.o.
Dob 41, 1296 Šentvid pri Stični
Tel.: 01/787-45-95, 01/780-50-63
Fax: 01/787-45-95, 01/780-50-63
GSM: 041/681-908
e-mail: berg.doo@siol.net
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PODJETJE ZA IZVAJALSKI INŽENIRING,
MARKETING IN TRGOVINO d.o.o.
LITIJSKA c. 70, 1000 LJUBLJANA
TEL.:+386 1/542-36-56, 542-36-48, FAX: 01/542-34-50
info@elcom.si
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ANTONČIČ,
Dob 7
Hribski

VERBIČ,
Dob 4
Španovi
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ČEBULAR,
Dob 2
Rutarjevi

ROJEC,
Dob 30
Škrabčevi

KLJUČAVNIČARSTVO POLONČIČ

JP

- izdelava kovinskih stopnic, ograj, cistern
- kovinski nadstreški
- ostali izdelki iz kovine po naročilu

JOŽE POLONČIČ s.p.
E-mail:joze@poloncic.si
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KASTELIC,
Pokojnica 6
Kabeševi

GOSTILNA

GODNJAVEC,
Škoflje 13
Škovbarjevi

BERGINC,
Dob 41
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GASILSKA ZVEZA
IVANČNA GORICA
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ANTONČIČ MARKO,
Cesta 10

JANC ALEN,
Dob

ERJAVEC,
ZUPANČIČ,
Dob 6
Kovačevi

KASTELIC MILAN,
Škoflje 9

PGD
HRASTOV DOL
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ŠKRABEC,
Boga vas 6
Bogovški

GLAVIČ,
Škoflje 10
Čebularjevi

GLAVIČ,
Škoflje 11

ŠTRUS,
Pokojnica 3

Špaji

Bregarjevi

STOPAR,
Pokojnica 13

KLEMENČIČ,
Dob 21

Kapičevi

Mežnarjevi

LEGAN STANE in
JOŽI,
Dob 3

RUS STANE,
Dob 14

Dimnikovi

Brnadinovi

GRABNAR,
Dob 13

ŠTRUS, SMREKAR,
Dob 10

Škufčevi

Centovi
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KASTELIC,
Dob 1
Žerjavovi

PGD
ŠENTVID PRI STIČNI

PGD
SOBRAČE

PERPAR AVGUST, Pokojnica 9
ADAMIČ ALEŠ, Dob 39

PGD
RADOHOVA VAS

PGD TEMENICA, Temenica
ANTONČIČ MATJAŽ, Žubina
PGD KRKA, Krka
KRALJ JOŽEFA, Škoflje 6
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