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V slovo našemu članu 
 ČEBULAR ANTONU 

 Rojen  8. maj 1936 

 Umrl  4. marec 2011 

 Član PGD DOB pri Šentvidu od 2.2. 2003  

 Članstvo v PGD Dob 8 let, prej član      
PGD Hrastov Dol 

 Priznanje gasilske zveze III. stopnje 2010 

 Zaslužen kot predsednik KS Dob za obnovo 
gasilnega doma in razvoj društva 



V slovo našemu članu 
 ČEBULAR ANTONU 



V SLOVO 

 FRANC KRAJŠEK 
 Rojen  30.  marec  1954 

 Umrl     8.  avgust  2011 

 Član PGD DOB  2006 - 
2011 

 Priznanje GZ 3. stopnje  
25. 6. 2010 

 

 JOŽEFA GLAVIČ 

 Nekdanja aktivna 
članica, v letu 2010, z 
svojim bistrim 
spominom, prispevala 
svoj delež pri 
nastajanju 
spominskega zbornika  



V slovo našemu članu 
 FRANC KASTELIC 

 Rojen  21. november 1933 

 Umrl  27. december 2011 

 Član PGD DOB pri Šentvidu od 2. 2. 1950  

 Član v PGD Dob skoraj 62 let 

 Priznanje gasilske zveze 3. stopnje 1980 

 Priznanje gasilske zveze 2. stopnje 1992 

 Priznanje gasilske zveze 1. stopnje 2010 

 Značka za dolgoletno delo 60 let 2010 



V slovo našemu članu 
 FRANC KASTELIC 



Dnevni red 82. 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 znaša 10€, mladina 

do 18 let in člani nad 70 let oproščeni članarine) 
 Podelitev odlikovanj in napredovanj 
 Ostalo 



PRIREDITVE IN AKTIVNOSTI  
- PRVO POLLETJE  

 12.02. OBČNI ZBOR DRUŠTVA 

 05, 03. POGREB NAŠEGA ČLANA ANTONA ČEBULAR 

 09.04.  ČISTILNA AKCIJA: ”OD PROGE DO PROGE”  

 29.04. BRONASTA ZNAČKA CIVILNE ZAŠČITE IN 
PETO ODLIKOVANJE ZA HRABROST 

 04.05. MAŠA ZA GASILCE V DOBU 

 08.05. FLORJANOVA MAŠA V VEL. ČEŠNJICAH 

 21.05. ORIJETACIJSKI TEK ZA MLADINO, STIČNA  

 26.06.  VESELICA 



81. OBČNI ZBOR - 12. februar,  
prvič smo imeli občni zbor v soboto zvečer 



Čistilna akcija -9. april 

 Vsakoletno čistilno 
akcijo, smo izpeljali, 
nabrali veliko smeti, 
sodelovalo veliko 
krajanov 



Prejeta državna odlikovanja 

Ob svetovnem dnevu civilne 
zaščite 3. marec, smo v 
Dobrem polju, prejeli 
bronasto značko civilne 
zaščite, za delo na 
področju reševanja in 
zaščite. Predlagani iz 
strani občine Ivančne 
Goruce. 

V aprilu pa še peto 
zapoznelo odlikovanje za 
hrabrost, ki jo je prejel 
Luka Rojc.  



Maša za pokojne gasilce 
 v Dobu  4. maj 



Florjanova maša, 8. maj 
 Češnjice 



Orientacijski tek za mladino, pet ekip iz PGD Dob, 
prvič tudi ekipa deklet, 21. maj - Ambrus 



ORJENTACIJSKI TEK 

 Na tekmovanje smo odšli 
zelo številna ekipa 15 
tekmovalcev, mentorji in 
še nekaj rezerve, skoraj 
za avtobus. Prvič smo v 
zadnjih letih smo 
tekmovali z ekipo deklet. 

 Mlajši pionirji so osvojili 
drugo mesto in odšli na 
regijsko v Ribnico, kjer so 
osvojili odlično drugo 
mesto 

 



Veselica, 2. julij – hladen sobotni 
večer, z ansamblom Kolovratom  



Urejenost doma  

 V letu 2011, so bile 
rože še posebej lepe. 
Slika je iz začetka 
oktobra. Vso pohvalo 
prizadevnim članicam- 
predvsem Olgi, Vidi in 
Andreji. 



Spletna stran PGD Dob  

 

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

 
 Spletno stran, kreiramo, dopolnjujemo in 

posodabljamo že eno leto. Dodali smo posebno 
rubriko, dogodki v kraju, kjer si lahko ogledate 
tudi ostale dogodke ne samo gasilske, ki se 
dogodijo v našem rajonu. Glavni akter spletne 
strani je Marko Golf. 

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


Prireditve v drugem polletju  

 POGREB NAŠEGA ČLANA FRANCA KRAJŠEK  12. AVGUST 
 MEDVAŠKI NOGOMETNI TURNIR HRASTOV DOL 31. AVGUST 
 DAN NOGOMETA IN DOBRE VOLJE 4. SEPTEMBER 
 OBČINSKO PRVENSTVO IN OSTALA TEKMOVANJA 1. OKTOBER 
 DRUŠTVENI IZLET – VRANSKO, MUZEJ GASILSTVA IN STARIH 

MOTOCIKLOV, OGLED ZNAMENITOSTI DOLINE REKE DRAVINJE 
15. OKTOBER 

 VAJE V OKTOBRU SKUPAJ S PGD STIČNA 24. OKTOBER 
 SOORGANIZACIJA MIKLAVŽEVANJA SKUPAJ S KS DOB 
 POGREB NAŠEGA ČLANA FRANCA KASTELIC 29. DECEMBER  



5. nogometni turnir za pokal 
 KS DOB 31.8. v Hrastovem Dolu 



Dan nogometa in dobre volje, 4. 9. 
župan na obisku 



Dan nogometa in dobre volje, 4. 9. 
gasilski turnir 



Dan nogometa in dobre volje, 4. 9. 
poročene neporočene 



Dan nogometa in dobre volje, 4. 9. 
suhi debeli 



Dan nogometa in dobre volje, 4. 9. 
glavni akterji 



Dan nogometa in dobre volje, 4. 9. 
kulinarika 



Občinsko prvenstvo, 
Ambrus 1. oktober 

 Mlajši pionirji so zopet 
osvojili prvo, starejši pa 
4. mesto. Mlajši so 
tekmovanje nadaljevali v 
Grosupljem, na 
regijskem in zasedli 7. 
mesto. 

 



Občinsko prvenstvo 1. oktober 

 Delo z mladimi je naložba 
za prihodnost. Mladi so 
skoraj vedno pripravljeni 
na sodelovanje. Kako jih 
bomo umestili v naše 
društvo je naše delo in 
odgovornost. 



Gasilski kviz – dve ekipi pionirji,  
Višnja Gora 22. oktober 

 Zelo zahtevno 
tekmovanje, ki 
zahteva veliko 
spretnosti in znanja. 
Največ truda in zaslug 
za uspeh mladinskih 
tekmovanj ima v letu 
2011 ima Jure Zajc. V 
letu 2012, bi nujno 
rabil dodatno pomoč. 



Gasilski izlet, ekskurzija - 15. 
oktober – Vransko, dolina Dravinje 



Gasilska vaja v oktobru skupaj z 
PGD Stična 24. oktober 



Miklavževanje  
skupaj s KS DOB 
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Pohvale in zahvale 

 NAGRAJENCI 



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 želi lahko izpolni obrazec, 
ki ga dobi tukaj! 



Plan za leto 2012 
 
 poravnava finančnih obveznosti 
 družabne 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 30.6.2012- z ansamblom 

NOVI SPOMINI 
 dan nogometa in dobre volje – štirideset let  
 strokovna ekskurzija 
 sodelovanje s sosednjimi  in prijateljskimi društvi 



Najstarejši nekdanji član društva 

 Jože Adamlje, rojen v 
Bogi vasi, je v teh 
dneh dopolnil 
častitljivih 93 let. 
Obiskali smo ga, mu 
čestitali in ponesli 
pozdrave dobuskih 
gasilcev. Pred 60 –
timi leti je bil  
poveljnik društva. 



Hvala za pozornost 


