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Povabljeni na občni zbor  

 

 člani PGD Dob in novi člani 
 ţupan občine Ivančna gorica g. Dušan Strnad 
 pred.  GZ Ivančna Gorica g. Lojze Ljubič 
 pove.  GZ Ivančna Gorica g. Lovro Markovič 
 Poveljnik štaba civilne zaščite g. Milan Vrhovec 
 PGD sektorja Šentvid pri Stični 
 pove. sektorja Šentvid g. Alojz Markovič 
 predsednik sveta KS Dob g. Joţe Polončič  
 predstavnik Gasilske opreme g. Viktor Prosen  
 GZ Mislinjske doline 
 PGD Slovenj Gradec 
 PGD Stari trg 
 PGD Grajena 
 DVD BroĎani 



Jubilejno leto 2010 

 Leto 2010 je bilo za vsakega od nas drugačno. 
Za gasilce je bilo jubilejno, kot krajani pa smo se 
poslovili od Toneta Glavič in Hribske mame. Oba 
sta s svojim ţivljenjem in delom v nas pustila 
močan pečat. Hribska mama ni bila članica PGD, 
je pa veliko prispevala k razvoju društva. Za 
potrebe gasilcev je  skuhala veliko kosil in spekla 
veliko hlebcev kruha, deleţni smo bili njenih 
dobrih nasvetov in ključ od gasilnega doma je bil 
pri njej vedno dostopen. Oba ohranimo v lepem 
spominu. 



V slovo našemu članu 
 ANTONU GLAVIČ 

 Rojen  24.  januar 1962 

 Umrl     1.  julij     2010 

 Član PGD DOB  1978 - 2010 

 Dolgoletni član tekmovalne desetine 

 Prejemnik  številnih društvenih priznanj, 
zadnje za 30. letno delo v društvu 

 Gasilec 2. stopnje 

 Tečaj za tehničnega reševalca 

 Priznanje GZ 1. stopnja  25.6.2010 

 Izredno zasluţen za razvoj in delovanje 
društva, še posebej pri nakupu prvega 
kamiona MAN 



Dnevni red 81. občnega zbora  
PGD DOB pri Šentvidu 

 DNEVNI RED 
 

 Otvoritev in pozdrav 
 Izvolitev organov občnega zbora 
 Poročila 
 Razprava po poročilih 
 Potrditev poročil 
 Sprejem plana 
 Sprejem novih članov   (članarina 10€, osnovnošolci in 

nad 70 let oproščeni članarine) 
 Podelitev odlikovanj in napredovanj 
 Ostalo 



PRIREDITVE IN AKTIVNOSTI  
- PRVO POLLETJE  

 21.01. IN 06.03. SMUČANJE NA KOPAH 
 11.02  NOVI AVTOMOBIL IVECO 4 X 4 
 14.02. JUBILEJNI 80. OBČNI ZBOR DRUŠTVA 
 17.04. REDNA ČISTILNA AKCIJA  NAŠEGA OKOLIŠA 
 ”OD PROGE DO PROGE”  
 29.04. MAŠA ZA GASILCE V DOBU 
 02.05. FLORJANOVA MAŠA V VEL. ČEŠNJICAH 
 15.05. ORIJETACIJSKI TEK ZA MLADINO, STIČNA  
 25.06. SLAVNOSTNA SEJA OB 80. OBLETNICI 
 26.06. PROSLAVA IN VESELICA 
 27.06. ŢEGNJANJE, PRAZNIK SOSESKE 



Predstavitev avtomobila 11.2. 



80. OBČNI ZBOR - 14. februar 



Fotografiranje gasilske tehnike –  
8. marec 

 

 

 Spomladi 2010 smo imeli 
kar tri vozila, cisterno in 
staro motorno brizgalno  



Velika butara za cvetno nedeljo 

 Veliko butaro za 
cvetno nedeljo 
izdelujemo ţe več kot 
desetletje, v letu 2010 
smo jo izdelovali pri 
Godnjavčevih, kjer 
smo v jeseni 2009 
gasili in sanirali poţar 



Čistilna akcija -17. april 

 Našo ţe utečeno 
čistilno akcijo smo 
uskladili z drţavno pod 
geslom “Očistimo 
Slovenijo v enem 
dnevu”. Potekala je v 
sodelovanju s KS Dob 
in Konjerejskega 
društva na celotnem 
našem rajonu. 



Urejenost doma  

 Ob jubileju smo ţeleli 
olepšati tudi gasilski dom. 
Znotraj je dom na novo 
prepleskan, delno pa je 
obnovljena tudi elektro 
inštalacija. Delo so 
opravili Lado Godnjavec, 
Stane Rus in Marko 
Zorec.  

 Za urejenost in okrasitev 
doma poskrbijo naše 
prizadevne gasilke 



Slavnostna seja ob 80. obletnici – 
 25. junij 

 Slavnostno sejo smo 
zdruţili z dnevom 
drţavnosti. Tako smo 
imeli dvojni razlog za 
praznovanje. Bil je lep  
poletni večer in na 
koncu nas je še 
porosilo.  

 “ tako za srečo” 



Priprave na proslavo - 26. junij 

 Tisto popoldne pred 
proslavo je bilo čisto 
prekratko. Še veliko 
nedorečenega – 
ampak, ko se je 
začelo je šlo pa vse 
kot po maslu. Lahko 
bi rekli, da je vsak 
opravil svoje delo z 
odliko. 



Proslava ob 80. obletnici 



Gasilska veselica - 26. junij 
 

 Na odru smo imeli kar 
dva ansambla – Roka 
Ţlindre in skupina 
Kalamare 



Ţegnanje v soseski  - 27. junij 

 Ob častitljivi obletnici 
smo imeli slovesnost 
kot se jubileju 
spodobi. Tri dnevno 
slavje smo zaključili s 
praznikom soseske – 
ţegnjanjem ob godu 
zavetnika sv. Petra 



Spletna stran PGD Dob  

 

http://www.pgd-dob.si/ 

 
 Dobili smo jo s poletjem. Izdelal jo je 

Marko Golf. Vsi lahko poskrbimo za sveţe 
informacije in spremljamo kaj se dogaja v 
društvu.  

http://www.pgd-dob.si/
http://www.pgd-dob.si/
http://www.pgd-dob.si/


Prireditve v drugem polletju  

 POGREB NAŠEGA ČLANA ANTONA GLAVIČ  4. JULIJ 
 VZPON NA TRIGLAV 16. in 17. 07. 
 MEDVAŠKI NOGOMETNI TURNIR HRASTOV DOL 11.9. 
 OBČINSKO PRVENSTVO IN OSTALA TEKMOVANJA 16.10. 
 POPLAVE IN REŠEVALNA AKCIJA 19. IN 20. SEPTEMBER 
 DRUŠTVENI IZLET – V MARIBORSKI GASILSKI BRIGADI, PRI 

KOROŠKIH SPLAVARJIH, MUZEJ HE FALA IN OBISK GD STARI 
TRG 16.10 

 VAJE V OKTOBRU SKUPAJ S PGD HRASTOV DOL 23.10. 
 PET NAŠIH ČLANOV JE PREJELO ODLIKOVANJE ZA HRABROST 
 SODELOVANJE PRI OBNOVI STREHE - GLAVIČEVI - ŠKOFLJE 

24.10. 
 SOORGANIZACIJA MIKLAVŢEVANJA SKUPAJ S KS DOB 
 DRUŢABNI VEČERI OB PETKIH V ZIMSKEM ČASU 



V JUBILEJNEM LETU SMO BILI NA TRIGLAVU  
–16. in 17. julij 



Med vaški nogometni turnir za pokal 
 KS DOB 11.9. v Hrastovem Dolu 

 

 

    Kot plod dobrega sodelovanja 
med sosednjima PGD in KS, 
smo uspeli izpeljati četrti 
turnir v malem nogometu v 
Hrastovem Dolu, kjer so 
zmagali domačini. 



Gasilski izlet, ekskurzija - 9. oktober 
obisk gasilske brigade v Mariboru 



Ogled hidroelektrarne Fala  
in pri koroških splavarjih 



Obisk prijateljskega društva  
Stari trg 



Miklavţevanje  
skupaj s KS DOB 



81. REDNI LETNI OBČNI ZBOR  

PGD DOB  
PRI ŠENTVIDU  

12.02.2011 
 
 
                                             

 



Pohvale in zahvale 

 Lepo je kadar nas okolica ali posamezniki 
opazijo, ko se trudimo oziroma storimo 
nekaj dobrega. V letu 2010 je bilo teh 
dogodkov kar nekaj. Lahko bi rekli, da 
smo bili deleţni zahval od posameznikov, 
kot tudi velikih drţavnih odlikovanj. 

 Vsi smo samo ljudje z občutki in toplo nam 
je pri srcu, če začutimo izkazano 
hvaleţnost. 



Dohodnina 0.5 % za PGD Dob 

V okviru določene dohodnine lahko do 0,5% 
nakazujete kateri koli dobrodelni 
organizaciji. Med njimi je tudi naše 
društvo! In kdor ţeli lahko izpolni obrazec, 
ki ga dobi tukaj! 



Velike poplave - 18. in 19. september 



Reševalna akcija - 18.9. 



Poplave 



Slavnostna seja - 25. junij,  
ob 8O. obletnici društva 



Gasilska povorka - 26. junij 



Proslava ob 80. obletnici 



Odlikovanja za hrabrost –  
23.10. Nova Gorica 



Na sprejemu pri  predsedniku drţave 
Danilu Turku - 9.12. 



V oktobru smo imeli skupno vajo s PGD Hrastov Dol 
in sicer v Sadu 16.10. 



Tekmovanje mladine, orientacijski tek Stična –  
15. maj 

 Ekipa mlajših pionirjev je 
osvojila 2. mesto na 
orientacijskem teku v 
Stični in v Šentvidu na 
občinskem prvenstvu. 



1. mesto na kvizu v Sobračah in 6. mesto 
na regijskem - rezultat pionirjev 



Maša za gasilce v Dobu - 29. april 



Florjanova maša  
Velike Češnjice - 2. maj 



Florjanova maša 

 Naš član Tone je bil 
zadnjič z nami gasilci 
prav pri Florjanovi 
maši v Velikih 
Češnjicah. 



Slovo od našega člana  
Toneta Glavič 



Slovo na pokopališču 



Pomoč pri obnovi strehe  
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Plan za leto 2011 
 

 poravnava finančnih obveznosti 

 druţabne in ostale športne aktivnosti 

 čistilna akcija “od proge do proge” 

 maša za pokojne gasilce v Dobu 

 gasilska tekmovanja in usposabljanje tekom leta 

 redne vaje z opremo, ki jo ima društvo 

 društvena veselica 2.7.2011- z ansa. KOLOVRAT 

 dan nogometa in dobre volje 

 strokovna ekskurzija 

 sodelovanje s sosednjimi  in prijateljskimi društvi 



Hvala za pozornost 


