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V slogi je moč
Letos PGD Dobje praznuje 40 let delovanja, na kar smo vsi občani zelo ponosni, saj naši gasilci z vsestranskimi dejavnostmi in aktivnim delom ustvarjajo podobo celotne Občine Dobje. Ponosni smo na to, da je kar 200 prebivalcev aktivno vključenih v naše gasilsko društvo. Operativnih članov je 36.
Te še posebej odlikuje pogum in požrtvovalnost, ko morajo na intervencijo.
V zadnjih desetih letih so aktivno sodelovali kar na 39 intervencijah. Od leta
2013 v okviru CZ in PGD Dobje aktivno deluje tudi ekipa Prve pomoči.
Lep je občutek, da človek v nesreči ni nikoli sam in da vedno lahko računa
na pomoč naših gasilcev, ki si kljub zaposlenosti in številnim obveznostim
vzamejo čas in to humano poslanstvo prostovoljno opravljajo. Povezuje jih
ljubezen do sočloveka in narave ter skrb za ohranjanje premoženja. Z gasilskim društvom ob vseh priložnostih harmonično sodelujejo tako rekoč vsi
naši občani, in sicer tako z moralno kot finančno podporo pri nabavi gasilske
tehnike in gradnji ter obnavljanju gasilskega doma. Vsem občanom so gasilci
iskreno hvaležni za vsak prispevek in vse spodbudne besede.
V društvu skrbijo za neprestano strokovno izpopolnjevanje. Veliko pozornosti namenjajo zlasti mladim, ki jih z uspešno motivacijo usposabljajo za dobre
in požrtvovalne gasilce ter jih vzgajajo v dobre ljudi in ponosne državljane.
Nenehna skrb za redno usposabljanje in vzgojo najmlajših ter prenašanje
tradicije gasilstva na nove rodove je najboljše poroštvo za uspešno nadaljnje
delo.
Aktivnosti društva so zelo široko zastavljene. Vsako leto se udeležujejo tekmovanj v okviru GZ Šentjur, horuk vaj, kvizov, orientacijskih pohodov, organizirajo lastne prireditve in praznovanja (Gasilska noč v Dobju, medobčinska
gasilska vaja …), sodelujejo pri organizaciji številnih prireditev in praznovanj, kot so občinski praznik, tradicionalna prireditev Pokaži, kaj znaš, postavljanje mlaja, postavljanje novoletne jelke in silvestrovanje, organizirajo
pohode, strokovne ekskurzije, čistilne akcije, dneve odprtih vrat, mašo v počastitev gasilcev, sodelujejo z osnovno šolo in vrtcem (evakuacijska vaja …)
ter z ostalimi društvi in organizacijami v kraju (CZ Občine Dobje, Kulturno
društvo Dobje, Športno društvo, Lovsko društvo, Župnijski urad …).
Povezanost, pripravljenost, nesebičnost, prostovoljstvo, človečnost, dobra
organiziranost in jasno zastavljeni cilji dajejo pečat društvu in vsem prebivalcem Občine Dobje. Želja vseh je, da tako ostane tudi v prihodnje.
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Nagovor župana Občine Dobje

Ob 40-letnici delovanja
PGD Dobje
Spoštovani gasilci in gasilke PGD Dobje!

V

veliko veselje mi je, da lahko podam prispevek k izidu zbornika ob 40-letnici delovanja
PGD Dobje.
Pred štiridesetimi leti so se prebivalci našega kraja
odločili, da ustanovijo prostovoljno gasilsko društvo. Zavedali so se, da lahko samo s složnim delom
na področju varstva pred požari zagotovijo varnost
sokrajanom. Hugo Salobir, Franci Salobir, Milan
Janša, Roman Koprivc in številni drugi Dobjani so
dali pobudo za ustanovitev gasilskega društva. Pri
tej ideji jim je pomagala tudi Območna zveza Šentjur, še posebej pokojna Martin
Cmok in Martin Avžner. Društvo je začelo delovati v težkih pogojih, saj ni bilo
potrebne opreme in prostorov za strokovno usposabljanje. Za začetek so dobili
začasne prostore v župnišču, CZ pa je dala v uporabo motorno brizgalno Tomos
in nekaj cevi. Kljub začetnim težavam je društvo nizalo uspeh za uspehom na
področju izobraževanja in opremljenosti kot operativnega dela. V delo je bilo
vključenih veliko mladih, za kar ima zasluge takratna učiteljica in mentorica Jožica Salobir.
Z ustanovitvijo občine Dobje leta 1998 so se materialni pogoji za delo društva
močno izboljšali. Občina Dobje je finančno podprla nakup osnovnih sredstev,
kot so gasilska avtocisterna, orodno vozilo, sodobna motorna brizgalna, v zadnjih dveh letih pa prizidek h gasilskemu domu in obnovo doma. Vse te pridobitve pa so močno podprli tudi občani Dobja, saj so prispevali veliko finančnih
sredstev, darovali les in opravili veliko prostovoljnega dela, za kar jim gre velika
zahvala. Seveda pa bi brez zagnanosti in poguma večine članov PGD Dobje teh
rezultatov ne bilo. Posebej v zadnjih letih je društvo aktivno na vseh področjih
dela v Občini Dobje. Je edina realna sila, na katero se lahko zanesemo, pa naj
bo to požar, poplava, plaz, snegolom in podobno, gasilci so vedno prvi, ki priskočijo na pomoč, zato jim izrekam veliko zahvalo.
Ob 40-letnici delovanja društva izrekam iskrene čestitke in si tudi v prihodnje
želim dobrega sodelovanje na področju zaščite in reševanja.
Župan:
Franc Leskovšek
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Nagovor predsednika Gasilske zveze Šentjur

Dobjanskim gasilcem in
občanom ob jubileju

P

rijetno je zapisati spomine na vašo gasilsko
zgodovino, v kolikor sem sledil in bil priča
dogodkom, ki so sprožili nastanek novega
društva.
Kot član desetletje starejšega sosednjega društva na
Kalobju sem spremljal zagnanost in trud ustanoviteljev, da si kraj, ki je pozneje prerasel v občino,
zagotovi spodobno požarno varnost. Prva leta so
bila polna zagona in prostovoljnega udarniškega
dela, saj je bilo treba zagotoviti osnovne potrebe
novonastalega društva.
Z veliko mero spoštovanja in razumevanja sem občudoval trdno voljo in vztrajnost vseh, ki so vodili
in upravljali društvo, ki niso gradili samo zgradbe,
ampak tudi dobre medsebojne odnose in zaupanje med generacijami vašega
članstva. Ključni elementi za razvoj društva so bili in ostajajo delo z mladimi,
nenehno prizadevanje za dobro usposobljenost, opremljenost ter intervencijsko
pripravljenost osrednje operativne enote.
Danes si uspešne požarne varnosti v občinah Dobje in Šentjur brez sodelovanja
vašega društva ne znamo več predstavljati. Osnova za povezano in premišljeno
sodelovanje v okviru GZ Šentjur so zaveze, sklenjene z Občino in PGD Dobje, ki
so zapisane v Pogodbi o izvajanju javne gasilske službe.
Tradicionalno dobri odnosi, jasni cilji in dolgoročno partnerstvo se kažejo predvsem v prizadevanjih, da se naši občani in širša okolica počutijo varne. V primeru
naravne ali druge nesreče jim stojimo ob strani ob katerem koli času in jim lahko
ponudimo ustrezno strokovno pomoč pri gašenju ali reševanju njihovih življenj
ali premoženja.
Društvo je dobro opremljeno in ima ustrezne pogoje za delo, vse to pa je bilo v
preteklosti pridobljeno z razumevanjem in veliko finančno pomočjo občanov ter
vodstva Občine Dobje.
Zahvala za vaše delo v preteklosti, čestitke ob vašem jubileju in naj se vaše društvo tudi v prihodnje razvija ob podobni podpori in sodelovanju.
»Na pomoč!«
					
					

Predsednik GZ Šentjur:
Janko Cerkvenik, mag. posl. ved
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Nagovor poveljnika Gasilske zveze Šentjur

Gasilcem Dobja
ob njihovem jubileju

S

prevzemom funkcije poveljnika Gasilske zveze Šentjur v letu 2003 sem se zavedal svoje
odgovornosti za izvajanje strokovno-tehničnih nalog gasilstva v občinah Šentjur in Dobje. Med
najpomembnejšimi so vsekakor izvajanje operativnih in preventivnih nalog osrednjih enot, izvajanje
nadzora, pripravljenosti, organiziranosti in opremljenosti nižjih poveljstev ter njihovih operativnih
enot.
Z upoštevanjem predpisov smo zastavili cilje, ki izhajajo iz osnovnega poslanstva naše organizacije.
Pri mojem delu so mi v veliko pomoč člani poveljstva zveze in poveljnik vašega PGD, s katerimi sem
v dnevnih stikih. Predvsem dobra komunikacija in spoštljiv odnos lahko dajeta
dobre rezultate pri odgovornem delu na operativnem področju.
Pri tem seveda ne smemo pozabiti, da morata predsednik in Upravni odbor GZ
skupaj z županom ustvarjati in zagotavljati pogoje za dobro delo gasilstva v obeh
občinah. Naloga poveljnika in poveljstva je, da s svojim delom omogočajo pravilno operativno organiziranost in pripravljenost gasilskih enot, seveda v skladu s
Pravili gasilske službe in drugimi zakonsko določenimi predpisi.
Delo gasilcev je vsako leto zahtevnejše, pričakovanja občanov pa vedno večja,
saj upravičeno želijo boljšo osebno in skupno varnost. Pri izvajanju ukrepov in
vnaprej določenih postopkov dajemo velik poudarek našemu usposabljanju, teoretičnim vsebinam in praktičnim vajam ter opremljanju.
Naši rezultati so predvsem sad našega skupnega dela, odgovornosti in načina
poveljevanja, kar smo pridobili na izkušnjah enostarešinstva. Želim si, da bomo z
vztrajnim delom na preventivnem področju izboljševali požarno varnost v Občini
Dobje in bogatili medsebojno zaupanje z našimi občani.
Čestitke ob vašem delu v preteklosti in veliko uspehov v prihodnje.
Z gasilskim pozdravom: »Na pomoč!«
Poveljnik GZ Šentjur:
Martin Cmok, VGČ II.st.
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Nagovor predsednika Prostovoljnega gasilskega društva Dobje

“Ne boj se za pomoč,
mi bdimo dan in noč!”

K

o kot predsednik PGD Dobje bralcem čestitam ob 40- letnici in predstavljam poglede na naše poslanstvo, se moram zahvaliti
vsem, ki ste štirideset let sodelovali z gasilci. To
velja članom in tudi tistim, ki ste vsa leta dajali svoje
prispevke, finančne ali s prostovoljnim delom, da
je lahko društvo uspešno delovalo in bilo vedno v
pomoč občanom
Povezanost krajanov je pomembna tudi z vidika
gradnje vsestranskih kulturnih odnosov in enotnosti. Danes lahko trdimo, da naše društvo povezuje
občane pri številnih aktivnostih in dejavnostih, posebej pa na področju varstva pred požari.
Povezovanje in druženje je vodilo, da se iz generacije v generacijo prenaša temeljno načelo: Pomagaj človeku v stiski in tudi sam boš deležen pomoči, ko jo
boš potreboval.
Pomembne so tudi druge povezovalne oblike, najprej seveda sodelovanje s sosednjimi društvi in društvi zunaj meja Občine Dobje, predvsem pa z Gasilsko zvezo
Šentjur.
Društvo se nenehno strokovno izobražuje in skrbi, da svojo strokovnost prenaša
tudi na mlade. Prav na slednje smo zelo ponosni, saj le s podmladkom bo društvo
še naprej uspešno delovalo. Ob tej priložnosti se zahvaljujem staršem, ker nam
zaupate svoje otroke. Občina Dobje nam vse od ustanovitve s svojimi svetniki
stoji ob strani v vseh svojih organizacijskih oblikah, za kar se iskreno zahvaljujemo.
Gasilsko društvo v Dobju tako uspešno deluje že štirideset let in ima velike ambicije, da bo uspešno delovalo tudi v prihodnje. Ob tej priložnosti se zahvaljujem
vsem občankam in občanom ter vsem, ki nam stojite ob strani. Želim, da se
takšno sodelovanje tudi v prihodnje ohrani, saj le tako se bomo lahko še naprej
držali reka »Ne boj se za pomoč, mi bdimo dan in noč«.
Z gasilskim pozdravom: »Na pomoč!«
Predsednik PGD Dobje:
Branko Uduč, GČ
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Nagovor poveljnika Prostovoljnega gasilskega društva Dobje

Praznovanje 40-letnice

P

raznovanje 40-letnice društva je za nas lep
jubilej, čeprav smo še sorazmerno mlado
društvo. V društvu se zavedamo svojega poslanstva, in to je pomagati ljudem, ki jih prizadenejo
razne naravne nesreče, ki pa so v zadnjem času vse
pogostejše. Po opravljeni kategorizaciji gasilskih
društev je PGD Dobje postalo gasilska enota tretje
kategorije in osrednja enota v Občini Dobje. Ta kategorizacija nam nalaga določene obveznosti, tako
v številu operativnih gasilcev kot tudi v opremi, ki
jo zahteva zakon. Zato velik poudarek namenjamo
izobraževanju članov in delu z mladimi gasilci, saj
nam podmladek lahko zagotovi še dolgoročno delovanje društva. Ustrezna strokovna usposobljenost gasilca je namreč osnova za
pomoč ljudem v nesreči, ki pa mora biti izvedena pravočasno, strokovno, kar je
pogoj za uspešno intervencijo.
Na operativnem področju stalno skrbimo in obnavljamo gasilsko tehniko, saj
smo v zadnjih letih največjo pozornost namenili zaščiti gasilca in tako nabavili
opremo, ki jo potrebuje operativni gasilec na intervenciji. Zelo velikega pomena
je tudi tehnika, s katero lahko razpolagamo, zato imamo na voljo gasilsko vozilo
GVC 24/50 in vozilo GV-1. Ker pa se je pokazala potreba po novejši in zmogljivejši brizgalni, smo nabavili novo prenosno brizgalno, ki nam služi na intervencijah in tudi za izobraževanje.
Ob našem jubileju iskreno čestitam vsem našim članom in članicam, ki ste kakor
koli pripomogli k delovanju našega društva in vam ni žal, da namenjate svoje
prostovoljne ure za skupno dobro.
»Na pomoč!«
Poveljnik PGD Dobje:
Franci Leskovšek, GČ II. st.
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Kraji našega požarnega okoliša

Kraji našega
požarnega okoliša

O

bčina Dobje je ena manjših občin v naši državi in šteje okoli tisoč prebivalcev. Občani naše občine prebivajo na 17.5 km2, v trinajstih vaseh:
Dobje pri Planini, Brezje pri Dobjem, Ravno, Repuš, Gorica pri Dobjem,
Slatina pri Dobjem, Presečno, Suho, Škarnice, Završe, Večje Brdo, Jezerce in
Lažiše. Geografsko površje je močno razgibano in poraščeno z gozdovi. Ljudje
se ukvarjamo s kmetovanjem in živinorejo. Imamo primere gručaste vasi, razložene vasi in strnjene vasi. Veliko je domačij s stanovanjsko hišo, ki imajo v bližini
hlev in druga gospodarska poslopja. Večinoma do vasi vodijo ceste, ki omogočajo dovoz in dostop v primeru gasilske intervencije. Javni objekti so v glavnem v
naselju Dobje, kjer ima prostore občinska uprava, pošta, šola, knjižnica in otroški
vrtec, gasilski dom, lovski dom, kulturni dom in farna cerkev. Na našem gasilskem območju so prisotne nizke gradnje, saj imajo najvišje hiše (kulturni dom,
šola …) le dve nadstropji. Imamo tudi poslovne stavbe, in sicer med večje sodijo
gostilna, trgovina, Hrib, d. o. o., žaga Darles in mizarstvo Grales.
V občini imamo 13 hidrantov (štiri nadzemne in devet podzemnih).
Razpored hidrantov po vaseh:
– Brezje (domačiji Bezgovšek in Vončina),
– Dobje (pri Osnovni šoli Dobje, pri domačiji Sikole, ob cesti pri Petru Škobernetu, na vrhu Dobja pri domačiji Arzenšek in pod lovskim domom pri Janezu
Leskovšku),
– Presečno (domačija Guček),
– Ravno (domačiji Volasko in Tržan),
– Repuš (domačija Mlinarič),
– Večje Brdo (domačija Tovornik),
– Završe (domačija Kladnik).
V primeru požarov je možno pridobiti vodo tudi iz večjih zajetij v naravi, kot
so ribniki in potoki. Sicer pa imamo v Dobju rezervoar s 60000 litri vode, več
manjših rezervoarjev po vaseh in v Repušu pri domačiji Kovačič zajetje s požarno
vodo.
Na območju PGD Dobje so trije transformatorji in dve sončni elektrarni (domačija Rajh in domačija Bezgovšek). Požarno območje PGD Dobje v glavnem
sovpada z mejami Občine Dobje.
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Kraji našega požarnega okoliša

Zemljevid krajev požarnega okoliša PGD Dobje

»Nihče ni tako velik, da ne bi potreboval pomoči, in
nihče ni tako majhen, da je ne bi mogel nuditi.«
(Salomon)
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Kronološki pregled pomembnejših pridobitev

Kronološki pregled
pomembnejših pridobitev
Ustanovitev gasilskega društva (1976)

Seznam ustanoviteljev Gasilskega društva Dobje pri Planini
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Kronološki pregled pomembnejših pridobitev

Del zapisnika ustanovnega občnega zbora

Krajevna skupnost Dobje je bila do leta 1976 v primeru požarov odvisna od
iznajdljivosti prebivalcev in sosednjih društev (Kalobje, Planina, Slivnica). Zavedali so se, da je ob požarih in drugih nesrečah pomembna hitra pomoč, zato
so začeli razmišljati o ustanovitvi lastnega prostovoljnega gasilskega društva. Na
svetu Krajevne skupnosti Dobje, 1. aprila 1976, so sprejeli sklep o ustanovitvi,
ustanovni občni zbor Gasilskega društva Dobje pri Planini pa je bil 15. maja
1976 ob 19. uri v osnovni šoli Dobje. Prebivalci so pokazali veliko zanimanje,
saj se je uvodnega sestanka udeležilo kar 42 krajanov. Udeležila sta se ga tudi
predstavnika Občinske skupščine Šentjur pri Celju, tov. Martin Avžner in Martin
Cmok, ki sta zbranim predstavila organizacijo, delovanje, naloge in dolžnosti gasilcev. Krajevna skupnost Dobje je začela delovati kot eno operativno področje.
Za prvega predsednika Gasilskega društva Dobje pri Planini je bil izvoljen Milan
Janša iz Večjega Brda, za poveljnika pa Edi Kovačič iz Repuša. Društvo so uradno registrirali 6. marca 1978.
- 13 -

Kronološki pregled pomembnejših pridobitev

Izvolitev upravnega in nadzornega odbora
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Kronološki pregled pomembnejših pridobitev

Registracija društva leta 1978
Na sliki (od leve proti desni) so: Edi Kovačič, Stanko Tovornik, Franci Selič, Marjan Kovačič,
Branko Volasko, Slavko Lončar, Edi Šmid, Jože Volasko in Jože Rabuza pred župniščem v
Dobju, v katerem je društvo imelo svoj prostor.
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Kronološki pregled pomembnejših pridobitev

Gasilci v prvih svečanih uniformah
Na sliki so (od leve proti desni): David Salobir, Marjan Kovačič, Jože Rabuza, Franc Planko,
Jože Volasko, Jože Hrastnik in Edi Kovačič.

Začetki so bili težki, saj ni bilo ustreznega prostora (prostor v župnišču), opreme,
orodja, usposobljenih gasilcev, zato je bil eden poglavitnih ciljev društva strokovno usposobiti čim več članov za akcijo ob morebitnih elementarnih nesrečah, hkrati pa motivirati mlade za gasilsko dejavnost. Člani so se začeli aktivno
udeleževali tekmovanj, raznih srečanj in prostovoljnih akcij. K temu so uspešno
spodbujali tudi pionirje in mladince.

Prve vaje gasilcev v Dobju – v ospredju Jože Volasko
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Prevzem prvega gasilskega vozila
TAM TG 75 (1980)
Leta 1980 so gasilci v letni delovni načrt vključili nakup gasilskega avtomobila, kombija znamke
TAM. Nakup so uresničili s finančno podporo
Krajevne skupnosti Dobje, Samoupravne interesne
skupnosti za varstvo pred požarom Občine Šentjur
in gasilskega društva, ki je veliko denarnih prispevkov pridobilo od prebivalcev Krajevne skupnosti
Dobje.

Svečani prevzem kombija je bil 24. avgusta
1980. Ob tej priložnosti so enote gasilskega društva Šentjur v Dobju prikazale gašenje požara na hiši in zaščito gospodarskega
poslopja. Sledil je »krst« novega avtomobila, ki
je predstavljal veliko pridobitev društva, zato je
bil ta dogodek za vse krajane zelo pomemben.
Časopisni članek o napovedi
slovesnosti

Praporščaki ob novem avtomobilu
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Slavnostni govornik Martin Avžner, predsednik Območne gasilske zveze Šentjur

Zahvalni govor predsednika Gasilskega društva Dobje pri Planini Franca Salobirja
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Prvi šofer novega
vozila Stane
Tovornik prevzema
ključe in priznanje
za botrstvo

Parada v Dobju ob prevzemu novega avtomobila

Občinstvo spremlja demonstracijsko vajo gašenja pri domačiji Gračner

- 19 -

Kronološki pregled pomembnejših pridobitev

Prevzem nove motorne brizgalne (1981)

Vabilo na slavnost ob prevzemu nove brizgalne

Leta 1980 so gasilci imeli dve Tomosovi brizgalni, ki ju je uporabljala tudi civilna
zaščita, in avto TAM TG 75, ki so ga uradno prevzeli avgusta 1980. Zavedali so
se, da za uspešno delovanje društva potrebujejo novo motorno brizgalno, zato
so decembra začeli z akcijo zbiranja denarnih sredstev. Prošnje za pridobitev
sredstev so poslali številnim podjetjem in organizacijam. Prijazno so se odzvali
Gradbeno podjetje Bežigrad iz Ljubljane, Krajevna skupnost Dobje, Li Bohor
Šentjur, Merx Šentjur, SIS za varnost pred požarom skupščine Občine Laško
in GD Kalobje. Ob novem letu pa so člani društva obiskali vsako gospodinjstvo,
izročili koledar in krajane seznanili o zbiranju sredstev za novo črpalko. Krajani
so s prispevki še tako enkrat izkazali svojo široko pripravljenost za humanitarne
akcije. Krst nove brizgalne je bil 14. junija 1981. Slovesnosti se je udeležilo kar
enajst gasilskih društev s celjskega območja, mnogim krajanom pa so podelili
diplome in priznanja. Gasilci so bili nove pridobitve izredno veseli, zato so poskrbeli za prijetno druženje, ki so ga s svojim programom obogatili tudi člani
domačega kulturnega društva.
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Članek o novi brizgalni, Novi tednik,
26. marec 1981

Prevzem motorne
brizgalne

Martin Avžner,
predsednik OGZ
Šentjur,
čestita strojniku
Marjanu Kovačiču
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Prvi preizkus motorne črpalke

Parade so se udeležili tudi člani drugih gasilskih društev
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10 let delovanja PGD Dobje –
razvitje prapora ob jubileju (1986)

Prapor, ki so ga razvili ob 10. obletnici GD Dobje
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Na letni konferenci so gasilci sprejeli sklep, da bodo ob
jubileju razvili prapor. Čeprav
je bilo aktivnih članov samo
40, je društvo bilo med najaktivnejšimi v Občini Šentjur.
Slavnostni dogodek z razvitjem prapora in podelitvijo
priznanj je bil 14. septembra
1986. Za trak na praporu je
prispevalo 16 darovalcev, za
zlati žebljiček 59 in za srebrni
žebljiček 22 darovalcev.

Vabilo na 10. obletnico delovanja GD Dobje

Slavnostni govornik Martin Avžner, predsednik OGZ Šentjur
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Seznam darovalcev za trakove na praporu

Razvitje prapora GD Dobje, 14. september 1986
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Prejemniki priznanj ob 10. obletnici GD Dobje

»Nobeden od nas pred desetimi leti ni mogel verjeti, da se bo tako
lepo razvilo gasilsko delo, da bomo ob deseti obletnici razvili naš
prapor.«
(Franc Salobir, takratni predsednik društva)
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Začetek gradnje gasilskega doma (1987)
Mlado gasilsko društvo se je hitro posodabljalo. V premajhni garaži novega kulturnega doma sta bili pomembni pridobitvi, in sicer gasilski avtomobil in motorna
črpalka. Prostorska stiska je bila velika, zato so v mesecu požarne varnosti, oktobra 1987, začeli z gradnjo gasilskega doma.

Izkop temeljev za novi gasilski dom
Na sliki Franc Planko, Franc Leskovšek, Adi Lončar, Vinko Bezgovšek,
Jožica Salobir in Andrej Rebernik.

Vsa zidarska dela je prevzel Jože Volasko, ml. Krajani so delali ročno in prostovoljno, o čemer zgovorno priča zvezek, v katerega so se podpisali po opravljenem delu. Material za plošče so vozili s samokolnicami. Prvo ploščo so napravili
27. novembra 1987, drugo 26. junija 1988, z ostrešjem pa so zaključili 2. januarja 1989. Sledila so preostala dela: elektrika, vodovod, fasada, asfaltiranje
dvorišča … Vsakemu delu je sledil »likof«. Za hrano sta skrbela Franci in Jožica
Salobir, na pomoč pa sta priskočila gostilničarja Olga Škoberne in Hugo Salobir.
Pri gradnji je sodelovalo 112 krajanov, ki so skupaj opravili 3204 udarniških ur.
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Prva plošča končana – gasilska fotografija ob »likofu«

Pri samokolnici Franci Zalokar, za njim Cvetko Gajšek, Jože Volasko, st.,
z lato v roki Jože Volasko, ml.
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Zidak na zidak z dobro voljo postavljajo Jože Volasko, st., Edi Novak in Franc Planko

Iznajdljivost ne pozna meja
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Delo na ostrešju – od spodaj navzgor:
Ivan Tovornik, Franc Mlakar, Adi Lončar, Štefek Planko

Strešni mojstri
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Otvoritev gasilskega doma (1995)
Gasilski dom je bil dokončno zgrajen v letu 1995.
Slavnostna otvoritev gasilskega doma je bila 17.
septembra 1995. Trak je prerezal šentjurski župan Jurij Malovrh, blagoslov pa je opravil stolni
kanonik in dekan mariborskega stolnega kapitlja, prelat Franc Zdolšek. Gasilski podmladek je
pripravil bogat kulturni program, ki ga je s svojim
nastopom obogatila štorska pihalna godba. Podelili so številna priznanja. Po uradnem delu pa
je sledilo sproščeno druženje ob zvokih ansambla
Francija Zemeta.

Vabilo na slavnostno otvoritev
gasilskega doma

Godba na pihala iz Štor je za uvod zaigrala slovensko himno
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Pri častni tribuni stojijo (od leve proti desni):
Franc Tovornik, poveljnik PGD Dobje, Franc Salobir, predsednik PGD Dobje, Jože Županc,
predsednik GZ Šentjur, Janko Cerkvenik, sekretar GZ Šentjur, raport bo predal tov. Stanko
Artiček, VGČ II. st., poveljnik GZ Šentjur.

Mimohod praporščakov
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Gasilska parada ob otvoritvi

Jurij Malovrh, župan Občine Šentjur,
odklepa vrata novega doma

Blagoslov gasilskega doma je opravil dekan
Franc Zdolšek
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Utrinek iz kulturnega programa

Otvoritve se je udeležilo veliko domačinov
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20 let delovanja PGD Dobje (1996)
Člani društva so vestno izpolnjevali
svoje obveznosti. Bili so vsestransko aktivni. Prirejali in udeleževali
so se številnih občnih zborov, raznih obletnic društev, prevzemov
vozil, delovnih akcij, tudi pogrebov.
Sledilo je praznovanje 20. obletnice
delovanja PGD Dobje, ki je bilo 7.
julija 1996. Slavnostna govornika
sta bila predstavnik Gasilske zveze
Šentjur, gospod Martin Cmok, in
župan Občine Šentjur, gospod Jurij
Malovrh. Praznovanja so se udeležili tudi člani sosednjih društev. Kulturni program je popestrila folklorna skupina Osnovne šole Dobje. Za
veselo druženje je poskrbel ansambel Štirje Kovači.

Vabilo na 20. obletnico delovanja PGD Dobje

Slavnostna govornika Jurij
Malovrh, župan Občine Šentjur,
in Martin Cmok
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Nastop folklorne skupine na slavnostni prireditvi

Množični obisk občanov ob 20. obletnici PGD Dobje
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25 let delovanja PGD Dobje –
prevzem avtocisterne MAN (2001)

Nova avtocisterna znamke MAN

Leta 2001 so na občnem zboru PGD Dobje sprejeli sklep o nabavi avtocisterne.
Zavedali so se, da je njihov cilj povezan z velikim finančnim zalogajem, zato so se
s prošnjo za pridobitev denarnih sredstev obrnili na številna podjetja, organizacije in seveda na vse občane Občine Dobje. Večino denarja je prispevala Občina
Dobje, nekaj gasilci, precejšnji delež pa so zbrali na dobrodelne načine. Člani
društva so po vaseh zbirali prostovoljne prispevke. Po novem letu so pripravili
več licitacij svinjskih glav. Nekaj krajanov je podarilo prašiče, ki so jih ob nedeljah po maši izlicitirali sredi trga pred gasilskim domom. Večino licitacij je vodil
takratni župan in predsednik PGD Dobje Franci Salobir. Na njegovo pobudo so
organizirali tudi dobrodelni koncert, na katerega so povabili mnoge ansamble in
posameznike, ki so se z veseljem odzvali povabilu. Koncert je bil 7. oktobra 2001
in je bil odlično obiskan. Tako je PGD Dobje končno zbralo dovolj denarnih
sredstev za novo, sodobno gasilsko vozilo s cisterno za učinkovitejše intervencije
na zahtevnem terenu. Uradni prevzem cisterne in 25. obletnico delovanja PGD
Dobje so obeležili 28. oktobra 2001.
- 37 -

Kronološki pregled pomembnejših pridobitev

Začetek slovesnosti ob prevzemu cisterne

Mimohod praporščakov
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Cisterno je blagoslovil domači duhovnik Milan Zdolšek

Šofer Franci Leskovšek, ml., je prevzel in preizkusil novo vozilo
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Prikaz delovanja avtocisterne

Slavja so se udeležili predstavniki vseh prostovoljnih gasilskih društev v GZ Šentjur s predsednikom Jožetom Župancem in poveljnikom Stankom Artičkom.
Nova avtocisterna je imela 46 botrov, 13 sopokroviteljev in 11 pokroviteljev.
Prevzel jo je šofer Franc Leskovšek, ml., s pomočnikoma Brankom Topličancem
in Brankom Udučem. Blagoslovil jo je domači duhovnik gospod Milan Zdolšek.
Za kulturni program so poskrbeli člani društva Mladi gasilec, Folklorna skupina
OŠ Dobje in cerkveni pevski zbor, ki ga je vodila Ana Plemenitaš. Prireditev je
povezoval gospod Tone Vrabel.
Še nekaj fotoutrinkov z dogajanja ob prevzemu nove cisterne
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30 let delovanja PGD –
prevzem gasilskega vozila GV-1 (2006)

Vabilo na praznovanje 30. obletnice PD Dobje

8. oktobra 2006 je PGD Dobje praznovalo 30-letnico svojega delovanja. Slavnosti v počastitev jubileja so se začele 6. oktobra s slavnostno sejo, na kateri
je predsednik Franc Salobir najprej podal poročilo o delovanju društva v minulih tridesetih letih. V nadaljevanju so podelili priznanja za 30-letno sodelovanje
s PGD Dobje vsem prostovoljnim gasilskim društvom v Gasilski zvezi Šentjur.
Slavnostne seje so se poleg članov PGD Dobje udeležili še predsednik GZ Šentjur Jože Zupanc, poveljnik GZ Šentjur Martin Cmok, tajnik GZ Šentjur Janko
Cerkvenik, podpoveljnik GZ Šentjur Stanko Artiček in predstavniki večine gasilskih društev v GZ Šentjur. 8. oktobra pa sta se slovesnosti poleg navedenih
udeležila še državni sekretar kabineta predsednika vlade dr. Vinko Gorenak in
podpredsednik GZ Slovenije Tone Koren. PGD Dobje je uradno prevzelo novo
gasilsko vozilo GV-1, ki ga je blagoslovil duhovnik Peter Orešnik. Največ je za
vozilo prispevala Občina Dobje, nato Uprava RS za zaščito in reševanje, PGD
- 42 -

Kronološki pregled pomembnejših pridobitev

Dobje, Kulturno društvo Dobje, Občina Šentjur ter številni posamezniki in občani
Občine Dobje, za kar so prejeli priznanja. Predsednik PGD Dobje Franc Salobir
je ključe novega avtomobila izročil šoferju Dragu Volasku. Ob tridesetletnici so
bile članom PGD Dobje podeljene tudi različne plakete in značke. V kulturnem
programu so sodelovali Mešani pevski zbor Kulturnega društva Dobje, učenci OŠ
Dobje, za veselo razpoloženje pa je poskrbel ansambel Kozjanski zven.

Novi tednik, 18. november 2005
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Praporščaki, Mešani pevski zbor in gasilci

Mladi gasilci so sodelovali pri kulturnem programu
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Vozilo GV-1 je blagoslovil duhovnik Peter Orešnik

Ponosni šofer novega
kombija Drago Volasko
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Za srečno vožnjo tradicionalna zdravica

Skupinska slika gasilcev ob 30. jubileju
(z leve proti desni)
1. vrsta: Franc Tovornik, Branko Uduč, Jožica Salobir, Ivan Tovornik, Franc Leskovšek, ml.,
Edi Kovačič, Franc Leskovšek, st., Stane Tovornik;
2. vrsta: Anton Ojsteršek, Marjan Volasko, Aleksandra Zalokar, Irena Ojsteršek, Sabina
Jokić, Dragica Zalokar, Tinka Žekar, Drago Volasko, Franc Planko;
3. vrsta: Jože Salobir, Bojan Perc, David Gračnar, Alojz Antlej, Aleš Gajšek, Janez
Leskovšek, Andrej Kovačič, David Jokić, Marko Vodišek, Marjan Leskovšek in
Branko Bezgovšek.
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Prevzem nove motorne brizgalne (2013)

Martin Cmok, poveljnik GZ Šentjur, čestita Franciju Leskovšku, poveljniku PGD Dobje, ob
prevzemu nove črpalke. Na sliki še David Jokić in Branko Uduč, predsednik PGD Dobje.

29. junija 2013 so gasilci
organizirali že tradicionalno »horuk vajo« in »Gasilsko noč v Dobju. Po tekmovanju gasilskih enot v
mokri vaji s sedmimi tekmovalci je sledil prevzem
nove gasilske brizgalne s
predstavitveno vajo gasilcev iz Dobja. V upravljanje
jo je dobil David Jokić. Blagoslov je opravil duhovnik
Janez Puhan. V društvu
so se nove pridobitve zelo
razveselili, saj so za svoje
delovanje v gasilskem voziPo blagoslovu duhovnika Janeza Puhana še zdravica
lu imeli več kot 35 let staro
prenosno brizgalno. Za veselo vzdušje je poskrbel ansambel Petra Finka.
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Preizkus nove brizgalne

Izobraževanje o uporabi motorne brizgalne ob nakupu
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Horuk vaja ob prevzemu brizgalne

Podpora občinstva
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Obnova gasilskega doma
in gradnja prizidka (2014)

Vhod v gasilski dom krasi novi napis, na desni strani je kipec sv. Florjana, levo omarica z
defibrilatorjem

Gasilci PDG Dobje so se že dlje časa soočali s prostorsko stisko, hkrati pa jih je
tudi zakonodaja z novimi predpisi silila k preureditvi in razširitvi prostorov, zato
so v ta namen kar nekaj let varčevali in občino opozarjali na nujnost novih prostorov. V letu 2014 so se odločili, da bodo s širitvijo in obnovo gasilskega doma
tudi dejansko začeli. V ta namen je bil ustanovljen upravni odbor, ki je bdel nad
potrebnimi naložbami, načrtovanjem in izvajanjem gradbenih del. Člani upravnega odbora so Branko Uduč, ki je predsednik odbora, Helena Volasko, Branko
Bezgovšek, Franci Leskovšek, Janez Leskovšek, Dušan Planko in David Jokić. Z
gradnjo prizidka so začeli v jesenskih mesecih. Prvotno so načrtovali le dograditev obstoječega objekta in ureditev notranjih prostorov ter utrditev in asfaltiranje
parkirišča. Po začetnih delih pa so se porodile nove ideja o prenovi starega dela
gasilskega doma: obnoviti streho, dvorano, tla ter stari in dozidani del preobleči z
novo izolacijsko fasado. Gradbena dela so izvajala podjetja GIC gradnje, d. o. o.,
iz Rogaške Slatine, Aleš Krajnc, Montaže stavbnega pohištva, s. p., iz Paridola in
Gradbena mehanizacija Ferdinand Hercog, s. p., iz Tevč pri Laškem.
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Temeljni del novega prizidka

Prizidek k domu bo kmalu končan
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Naši gasilci prekrivajo streho

Zastavljene ideje so gasilci s podporo občanov uspešno uresničili, saj so ponovno
dokazali, da lahko s složnim delom pripomorejo k precej nižjim stroškom tako
zahtevne naložbe. Napravili so več kot
tisoč ur prostovoljnega dela, prijazni občani pa so darovali tudi les za ostrešje
in deskanje. Ves les, ki so ga darovali
Franc Planko iz Ravnega, Ivan Tovornik iz Škarnic, Konrad Hodej in župan
Franc Leskovšek z Brezja, je brezplačno
nažagal Darko Gračnar (Darles), prevoz
na gradbišče pa je izvedel Tonči Plahuta iz Jezerc. Za elektro dela je poskrbel Srečko Selič, za vodovodna dela pa
Matej Selič. Da prostovoljci pri delu niso
bili lačni, je poskrbela Gostilna Pri Olgi,
Marjana Škoberne, in članice društva, ki
so pomagale tudi pri čiščenju objekta.
Za zunanjo podobo doma je poskrbelo
podjetje Bini – Andrej in Marko Kovačič, s. p., zaključna dela v gradbeništvu.
Brata Kovačič sta tudi poskrbela, da naš
gasilski dom varuje podoba sv. Florjana,
zavetnika gasilcev.

Na sliki Dobje z zaščitnikom sv. Florjanom
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Pri prenovi doma so najaktivnejše sodelovali Branko Uduč, Franci Leskovšek,
ml., Janez Leskovšek, Marjan Leskovšek, Benjamin Volasko, Andrej Kovačič,
Konrad Žekar, Aleksander Hrastnik, Primož Pertinač, Tadej Pušnik, Dušan Planko, Janko Gračnar, ki je bil kot gospodar doma prisoten pri vseh delih. Vsekakor
pa je treba poudariti, da je izredno pomemben prispevek vsakega posameznika,
ki je na kakršen koli način pripomogel h končni podobi gasilskega doma, ki je
za vse občane Občine Dobje izredno pomembna pridobitev. Upravni odbor se
vsem iskreno zahvaljuje.
Gasilci so z obnovo in prizidkom doma pridobili večje notranje prostore, garaže
so opremili z dvižnimi vrati, zamenjali vsa okna in vrata, uredili stopnice, na razpolago je prostor za shranjevanje miz, klopi in tehničnih pripomočkov, v novem
delu pa je celo prostor za podstrešno stanovanje. Zaradi večjih prostorov se bo
skrajšal čas intervencij. Uredili so tudi okolico. David Salobir je prostovoljno
odstopil zemljišče, da so lahko povečali parkirni prostor.

Člani PGD Dobje v
delovni vnemi

Domači gasilci izvajajo
zaključna dela v dvorani
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Prvi sestanek v novi dvorani

Lepo urejeni notranji prostori

Novi del objekta so financirali s privarčevanimi sredstvi PGD Dobje in sredstvi
Občine Dobje.
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Novi dom v zimski idili

Urejeno dvorišče s parkirnimi prostori
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Predsedniki, poveljniki in
tajniki v 40-letni zgodovini
PREDSEDNIKI:

MILAN JANŠA
(1976–1980)

FRANCI SALOBIR
(1980–2008)

BRANKO UDUČ
(2008)

POVELJNIKI:

EDI KOVAČIČ
(1976–1991)

FRANC
TOVORNIK
(1991–2003)

BRANKO
TOPLIČANEC
(2003–2004)

IVAN TOVORNIK
(2004–2008)

FRANCI
LESKOVŠEK, ml.
(2008)

TAJNIKI:

Jožica Salobir
(1976–2008)

Janez Leskovšek
(2008–2013)
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Helena Volasko
(2013)

Predstavitev komisije za mladino

Predstavitev komisije
za mladino
Skrb za gasilski naraščaj (pionirje in mladince) je ena izmed temeljnih nalog PGD
Dobje. V društvu se zavedajo, da je skrb za gasilsko mladino pomembnejša kot v
drugih organizacijah, saj za delo gasilca ni dovolj samo navdušenje, temveč tudi
znanje, ki ga mlad človek lahko dobi z aktivno udeležbo na gasilskih vajah in pri
drugih društvenih aktivnostih.
Dobjanski gasilci so že od samega začetka sistematično delovati s pionirji in mladinci. Leta 1982 so se v društvu na željo pionirjev prijavili na razpis Gasilske zveze Slovenije o ustanavljanju društev Mladi gasilec. Prijava je bila ugodno rešena.
Občni ustanovni zbor društva Mladi gasilec na OŠ Dobje je bil 15. marca 1982.
Za prvega predsednika so izvolili Branka Bezgovška.

Pionirji na občnem ustanovnem zboru društva Mladi gasilec v OŠ Dobje, 15. marec 1982
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Z zbiranjem papirja so pomagali pridobiti denarna sredstva za prve delovne obleke. Člani društva Mladi gasilec so bili zelo aktivni pri organizaciji krajevnih in
šolskih dogodkov. V mesecu požarne varnosti so likovno ustvarjali, sodelovali pri
kulturnem programu ob krajevnem prazniku, se udeleževali srečanja pionirjev
gasilcev, kvizov … Mlade gasilce – pionirje je vrsto let navduševala, usmerjala in
vodila mentorica Jožica Salobir.

Občni zbor GD Dobje leta 1986 - za kulturni program so poskrbeli mladi gasilci

Mentorica Jožica Salobir z ekipo pionirjev na občinskem tekmovanju v Šentjurju leta 1987
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Srečanje pionirjev oktobra 1985 v Zagorju ob Savi. Z zlato paleto za likovni izdelek je bila
nagrajena Veronika Guček.

Desetar Franci Salobir s svojo ekipo predaja raport sodnikoma na tekmovanju v Šentjurju
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Pionirji in mladinci so bili v preteklih letih različno uspešni, kar je bilo in je še v
veliki meri odvisno od mentorjev ter delovanja celotnega društva. Za pridobivanje
novih članov je pomembna propagandna dejavnost, kot so dnevi odprtih vrat,
evakuacijske vaje v mesecu požarne varnosti za celotno šolo in vrtec, požarne
vaje več sosednih društev … Gasilci za podmladek tako skrbijo skozi celo leto in
se jih s čim več aktivnostmi trudijo vključiti v svoje vrste.

Prikaz vaje v šoli in vrtcu. Gasilec David navdušuje nadobudneža.

Pionirke na področnem tekmovanju v Celju, 27. september 1997
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Mladi gasilci so v Dobju zelo aktivni, saj se udeležujejo različnih gasilskih tekmovanj, gasilskih kvizov in orientacijskih pohodov. Pri gasilskih disciplinah se mladi
naučijo reda in discipline. Tekmujejo v različnih veščinah: štafeta na 400 metrov
z ovirami za pionirje in mladince, vaja z vedrovko za pionirje in pionirke, štafeta
s prenosom vode za pionirje in pionirke, vaja z ovirami za mladince in mladinke,
štafeta na 400 metrov z ovirami za mladince in mladinke ter vaja razvrščanja.
Izbor vaj posameznega tekmovanja se določi z razpisom. Tekmovanje na nivoju Gasilske zveze Šentjur (občinsko tekmovanje) poteka vsako leto. Naše ekipe
pionirjev in mladincev ter pionirk in mladink v zadnjih letih na občinskih tekmovanjih dosegajo odlične rezultate. Nekaj najboljši rezultatov na občinskem tekmovanju GZ Šentjur:
–
2007: mladinci 1. mesto,
–
2008: mladinci 1. mesto, pionirji 3. mesto,
–
2009: mladinci 1. mesto,
–
2010: pionirke 1. mesto, pionirji, mladinci in mladinke 3. mesto,
–
2011: pionirke 1. mesto, mladinke 2. mesto,
–
2012: pionirke 2. mesto, pionirji 2. mesto,
–
2013: pionirke 2. mesto, pionirji in mladinci 3. mesto,
–
2014: pionirji 3. mesto,
–
2015: pionirke in mladinke 1. mesto,
–
2016: pionirke 1. mesto, pionirji 2. mesto.

Mentor David je pionirke nagradil s sladoledom
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Občinsko tekmovanje v Šentjurju, 3. junij 2010

Naši pionirji in mladinci na tekmovanju v Šentjurju, junij 2011

Pionirji so veseli pokala

- 62 -

Predstavitev komisije za mladino

Pred odhodom na tekmovanje

Mladinci in mladinke po tekmovanju
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Pionirke z mentorico Mirjano Lesjak

Priprave na občinsko tekmovanje pred prenovljenim domom – junij 2016
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Tekmovanje v orientaciji v okviru
GZ Šentjur organizira vsako leto
drugo društvo, med njimi tudi mi.
Na gasilskem kvizu prav tako sodelujejo po trije člani v enotnih
kategorijah pionirjev, mladincev
in pripravnikov. Ekipe pokažejo
svoje znanje v požarni preventivi,
zgodovini gasilstva, prvi pomoči in
gasilski abecedi, pri praktičnih vajah iz gasilstva pa pokažejo svoje
spretnosti.
Mladi aktivno sodelujejo tudi pri
pripravi in izvedbi vseh dogodkov v
kraju, kot so Gasilska noč v Dobju,
praznovanje občinskega praznika,
tradicionalna prireditev Pokaži, kaj
znaš, vaški nogometni turnir, čistilna akcija, dan odprtih vrat, dejavVabilo na srečanje gasilske mladine
nosti ob mesecu požarne varnosti,
demonstracije ekipe Prve pomoči,
gasilske maše, pohodi, strokovne ekskurzije … V dejavnosti se vključujejo z velikim navdušenjem, na kar smo vsi občani zelo ponosni, saj tako mladi spontano
pridobivajo različna za življenje potrebna znanja.

Nagradno kopanje v Podčetrtku
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Ob zaključku tekmovalne sezone gasilci mlade aktiviste nagradijo z enodnevnim
kopanjem na bazenu, med letom pa jih razvajajo z drobnimi sladkimi pozornostmi.
Velika prednost je možnost prevoza za mlajše otroke, ki olajša odločitev staršev,
da otroke vključijo med gasilce. Predvsem pa so bili v vseh teh letih zelo aktivni
različni mentorji, ki so motivirali mlade, jih pripravljali na razna tekmovanja,
predvsem pa jim s svojim delom dajali zgled. Danes precej članov, ki so začeli
kot pionirji, predaja svoja znanja mlajšim generacijam.

Tekmovalci so v gasilskem kombiju vedno dobro razpoloženi

Gasilci se zahvaljujejo vsem staršem, ki jim zaupate svoje otroke. Še naprej se
bodo trudili, da bodo omogočali mladim v Dobju aktivno preživljanje prostega
časa, jim omogočili druženje, poudarjali pa bodo pomen timskega dela, ki je
temelj gasilske službe. Dokler imajo v društvu aktivne mlade, se za prihodnost
gasilstva v kraju ni treba bati.
Vešče združevanje gasilskih spretnosti in splošnih veščin ter rekreacije je zaradi
številnih obšolskih dejavnosti, ki so mladim na voljo, uspešen model, ki gasilcem
zagotavlja dotok pomladka. Sodobni načini oglaševanja in programi so gotovo
zaželeni, saj gredo gasilci v korak s časom, toda tudi pri njih, kot večinoma v
slovenskem prostoru, velja, da se dober glas najhitreje širi od ust do ust.
Predsednik Komisije za mladino PGD Dobje je od leta 2013 David Jokić.
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Predstavitev komisije
za članice
PGD Dobje poleg članov sestavljamo tudi članice. S svojimi prizadevanji in delom pripomoremo h končnemu mozaiku našega društva. Opravljamo različne
naloge, kot so čiščenje doma, tekmujemo, se izobražujemo, pomagamo pri vzgoji mladine in v mali meri tudi pri operativnih nalogah. Sodelujemo pri pripravi in
izvedbi prireditev, ki so organizirane v kraju.
Povezujemo se s Komisijo za članice pri GZ Šentjur. V okviru te organiziranosti
se udeležujemo rednih letnih srečanj, ki jih pripravi eno izmed društev GZ Šentjur, pohodov, izletov, predavanj in izobraževanj, ki so organizirana pod okriljem
predsednice Komisije za članice GZ Šentjur, v okviru komisije članic v regiji in v
okviru Sveta članic GZS. Izobraževanja so kvalitetno in strokovno pripravljena,
saj se na njih lahko naučimo vedno kaj novega.
V prihodnje si želimo, da se nam pridruži čim več mladih članic, s katerimi bomo
skupaj sodelovale pri tekmovanjih in vseh aktivnostih društva.
Z gasilskim pozdravom »Na pomoč«!
		 Helena Volasko, predsednica Komisije za članice PGD Dobje

Prva tekmovalna skupina članic v Dobju
Stojijo (od leve): Karla Salobir, Marjana Vrečar, Milena Križnik, Mihela Arzenšek,
Marjana Koprivc in Jožica Kantužer.
Spredaj so (od leve): Ivanka Voga, Jožica Zupanc in Jožica Voga.
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Desetina članic na Planini, 26. junij 1981
Od leve proti desni: Ivanka Voga, Tinka Obrez, Jožica Zupanc, Marta Obrez, Zdenka Vodeb,
Karla Salobir, Jožica Voga in Milena Repec.

Nasmejane gasilke Sandika, Tinka, Jožica in Mateja
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Članice na pohodu GZ Šentjur iz Vodruža na Kalobje

Priprave na tekmovanje
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Članice poskrbijo za prigrizke ob različnih priložnostih

Ekipa članic osvojila pokal, 19. junij 2016
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Predstavitev komisije
za veterane
Veterani so v društvu zelo aktivni. Redno se udeležujejo sestankov, proslav,
pogrebov, družabnih dogodkov, prostovoljnih akcij …, in sicer tako v okviru
našega društva kot tudi celotne GZ Šentjur.
Komisija za veterane GZ Šentjur skrbi, da se vsaj enkrat letno družijo v sproščenem vzdušju, saj organizirajo družabna srečanja in izlete. Srečanja so vsako leto v
različnih društvih, predstavljajo pa priložnost, da starejše generacije gasilcev med
sabo pokramljajo, obujajo spomine in se prijetno družijo.
Veterani PGD Dobje se tudi vsako leto udeležujejo občinskega tekmovanja veteranov v Šentjurju. Od leta 2013 je predsednik Komisije za veterane PGD Dobje
Ivan Tovornik.

Veterani na vajah, junij 2011
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Naša veterana Edi Kovačič in Ivan Tovornik v vlogi sodnikov

Veterani vadijo za tekmovanje, junij 2015
Na sliki Franc Planko, Alojz Antlej, Janko Gračner, Edi Kovačič, Marjan Tržan in
Tinka Žekar.
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Veterani sodelujejo pri vseh pomembnih dogodkih, tudi pri gasilski maši
Prapor nosi veteran Alojz Antlej

Brez veteranov ni gasilcev in gasilske preteklosti, saj so jo prav oni ustvarjali.
Napredek gasilstva je tudi v Dobju povezan z mnogimi imeni iz veteranskih vrst.
Hvala vam za vso požrtvovalnost in prizadevanje!

»Ni boljšega recepta, kot izkušnje starosti in poganjki
mladosti.«
(Tatjana Malec)
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Mednarodno sodelovanje
Sodelovanje s prostovoljnim gasilskim
društvom Unterschleißheim
Prostovoljno gasilsko društvo Dobje je 4. septembra 2004 organiziralo strokovno
ekskurzijo v München, kjer so nas pričakali Slavica, Marjan in Robert Kovačič,
ki je že takrat bil član prostovoljnega gasilskega društva Unterschleißheim (mesto
v zgornjem Bavarskem okrožju, ki se nahaja približno 17 kilometrov severno od
Münchna in 2 kilometra severno od Oberschleißheima). Po prisrčnem sprejemu
nam je Robert z vodstvenimi gasilci razkazal tamkajšnji gasilski dom in opremo,
ki so jo uporabljali pri intervencijah. Posebej zanimiva nam je bila avtolestev.
Nekaj naših članov in članic se je vozilo po njej in se preizkusilo v premagovanju
višine. Robert se je tudi odlično znašel v vlogi prevajalca in tako bil nepogrešljivi
vezni člen med nemškimi in dobjanskimi gasilci. Ugotovili smo, da je naloga
naših gasilskih tovarišev izredno zahteva, saj je med našim ogledom doma prišlo
do alarma in izvoza več vozil. Glede na to, da pokrivajo zelo veliko območje, jim
dela nikoli ne zmanjka.

Robi Kovačič in njegov tovariš izročata Franciju Salobirju vrček z grbom njihovega gasilskega
društva
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Pred odhodom iz Münchna še en skupinski posnetek za spomin

Vez med prostovoljnima društvoma se je vedno bolj krepila. Manjša skupina dobjanskih gasilcev je nemške prijatelje ponovno obiskala junija 2010.

Prijateljsko srečanje v Nemčiji
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9. septembra 2010 pa so predstavniki prostovoljnega gasilskega društva Unterschleißheim prvič prišli v Dobje. Goste so pričakali predsednik Branko Uduč,
poveljnik Franci Leskovšek, nekaj članov PGD Dobje in župan Občine Dobje
Franc Salobir. Najprej so jim razkazali gasilski dom, druženje pa so nadaljevali
na Kozjanski domačiji. Naslednji dan so obiskali sosednje gasilsko društvo PGD
Kalobje. Srečanje so zaključili s piknikom, kjer so se ob prijetnem druženju in
domači glasbi dogovorili, da se bodo še večkrat srečali in prijateljske vezi tkali še
naprej. Obljubo so izpolnjevali člani obeh društev, saj skoraj vsako leto organizirajo srečanja pri nas ali v Nemčiji, na katerih izmenjujejo izkušnje in se strokovno
bogatijo. Dokončno pa bodo prijateljsko vez potrdili ob 40. obletnici PGD Dobje,
na slavnostni seji 24. junija 2016, ko bodo predstavniki obeh društev podpisali
Listino o prijateljstvu in vsestranskem sodelovanju ter razvoju gasilske dejavnosti.

Prijatelji iz Nemčije so nam podarili kipec sv. Florjana
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Sodelovanje z Dobrovoljno vatrogasno
jedinico Petrovo iz Bosne
Sredi maja 2014 je zaradi obilice padavin prišlo do velikih poplav v Bosni, zato
so v več krajih razglasili izredne razmere, tudi v kraju Petrovo. O teh poplavah
in stiskah ljudi so veliko poročali vsi mediji. Gasilec David Jokić, podpoveljnik
Prostovoljnega gasilskega društva Dobje, je v teh kriznih razmerah podal pobudo
za humanitarno zbiralno akcijo za poplavljene v Bosni. Zbiralna akcija je bila
zelo uspešna. Ljudje so prispevali oblačila, odeje, hrano, pijačo, čistila, higienske
potrebščine … Da bi zbrano prišlo res k ljudem, ki so bili pomoči najbolj potrebni, se je David odločil, da bo zbrane stvari dostavil neposredno gasilcem iz
Petrova. Pri prevozu sta mu pomagal gasilca Tadej Pušnik in Dušan Planko. Ko
so prišli na cilj, so se povezali z domačimi gasilci in skupaj pripravili pakete, ki so
jih potem razdelili po hišah. Domov so se vrnili z mešanimi občutki. Kar so vidili
(hiše zalite do prvega nadstropja, vasi preplavljene z blatom …), jih je močno
pretreslo, hkrati pa so bili zadovoljni, da so lahko z zbranimi sredstvi vsaj malo
razveselili ljudi na poplavljenih območjih. Gasilci Dobrovoljne vatrogasne jedinice
Petrovo so jim bili zelo hvaležni za vso pomoč in moralno podporo.

David Jokić – pobudnik humanitarne akcije za Bosno
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Sprejem naših gasilcev pri županu na poplavljenem območju

Razdeljevanje humanitarne pomoči
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Sklepanje novih prijateljstev

»Ko delimo dobro, se to množi.«
(Jože Kos Grabar, ml.)
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Člani našega društva po vaseh
BREZJE:
Anej Bezgovšek
Branko Bezgovšek
Lara Bezgovšek
Vesna G. Bezgovšek
Darko Gračnar
Gorazd Hodej
Nik Kovač
Žan Kovač
Franc Leskovšek
Franci Leskovšek
Marjan Leskovšek
Jan Leskovšek
Lucija Leskovšek
Sandi Romih
Tadej Romih
DOBJE:
Luka Centrih
Reneja Centrih
Ajda Fuchs
Dejan Gračnar
Janko Gračnar
David Jokić
Hana Jazbec
Julija Jazbec
Janez Leskovšek
Kaja Leskovšek
Taja Leskovšek
Tanja Leskovšek
Nejc Rabuza
Polona Romih
Alja Selič
Srečko Selič
Tea Selič

Žiga Selič
David Salobir
Franci Salobir
Jožica Salobir
Maruša Tovornik
Zala Tovornik
Branko Uduč
Jožica Uduč
Urban Uduč
Dragica Zalokar
Karin Zalokar
Sandi Zdolšek
Konrad Žekar
Tinka Žekar
GORICA:
Katja Kolman
Manca Kolman
Primož Pertinač
Simon Pušnik
Dušan Planko
Aleksandra Zalokar

Marjana Bevc
Neja Fajdiga
David Gradič
Anej Gradič
Ana Guček
Nik Gradič
Mojca Gračnar
Edita Guček
Uroš Horjak
Valentina Horjak
Eva Jeran
Klara Jeran
Mirjana Lesjak
Rebeka Lemut
Bojan Perc
Natalija Perc
Veronika Rajh
Nejc Selič Nejc
Špela Trupej
Matic Vogrinc
Aleks Zdovc
Blaž Žibret
Tjaša Žibret

JEZERCE:
Žan Felicijan
Mark Kovačič
Tomaž Planko
Uroš Planko
Dejan Plahuta
Mateja Plahuta
Jožica Plahuta
Rok Škoberne

PRESEČNO:
Janja Bevc
Blaž Uduč
Silvestra Uduč
Aljaž Vodišek
Maja Vodišek
Tilen Zalokar
Tjaša Zalokar

LAŽIŠE:
Simona Bevc

RAVNO:
Mitja Cesar
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Blaž Cesar
Matjaž Cesar
Aleš Gajšek
Anja Gajšek
Gračnar Miha
Cvetko Gračner
Aleksander Hrastnik
Franc Planko
Andrej Rebernik
Benjamin Volasko
Branko Volasko
Drago Volasko
REPUŠ:
Izza Doberšek
Nik Doberšek
Edi Kovačič
Marjan Kovačič
Alja Salobir
Matic Salobir
Ivanka Tovornik
Anja Voga
Tanja Voga
SLATINA:
Neja Pušnik
Jan Pintar
Sara Robič
SUHO:
Domen Bahč
Kristina Bahč
Lea Felicijan
Manca Kovačič
Zala Koprivc
Žan Koprivc
Jasmina Salobir

Tadej Salobir
Jernej Salobir
Andraž Planko
Franc Tovornik
ŠKARNICE:
Alojz Antlej
Gašper Fenko
Pia Fenko
Dejan Frece
Matej Frece
Peter Frece
Anica Frece
Maja Fenko
David Gračnar
Andrej Kovačič
Jan Kovačič
Nives Kovačič
Rok Kovačič
Eva Kovačič
Tomaž Kovačič
Urška Kravina
Adolf Lončar
Roman Novak
Anton Ojsteršek
Irena Ojsteršek
Neža Planko
Špela Planko
Neža Salobir
Andrej Salobir
Patricija Tržan
Ivan Tovornik
Marko Vodišek
VEČJE BRDO:
Matic Gračnar
Nina Lesjak
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Klavdija Lesjak
Tadej Pušnik
Andrej Selič
Franc Selič
Mitja Selič
Aljaž Volasko
Helena Volasko
ZAVRŠE:
Franci Čadej
Marjan Tržan
Vesna Žvižej
VODICE:
(Občina Šentjur)
Nina Gračnar
Lenart Gubenšek
Lovro Gubenšek
Luka Gubenšek
Mateja Gračner
Marjan Horvat
Tine Novak
Žan Skutelj
Nejc Žibret
OSTALI:
(Občina Laško)
Mija Bezgovšek
Teja Bezgovšek
Dejan Rabuza
Klavdija Rabuza
Aleš Rabuza
Jože Salobir
Irena Škoberne
Eva Vidic
Ana Vidic
Neža Vidic
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Stojijo z leve v drugi vrsti: Konrad Žekar, Alojz Antlej, Andrej Kovačič, Marko Vodišek, Mojca Gračnar, Marjan Horvat, Primož Pertinač,
Tadej Pušnik, Aleksander Hrastnik, Peter Frece, Marjan Tržan, Miha Gračnar, Adolf Lončar.

Stojijo z leve v prvi vrsti: Dragica Zalokar, Tinka Žekar, Vesna Gubenšek Bezgovšek, Jožica Plahuta, Dušan Planko, Marjana Bevc, Drago
Volasko, Benjamin Volasko, Mateja Plahuta, Marjan Leskovšek, Simona Bevc, Boštjan Zalokar, Mitja Selič, Aljaž Volasko, Dejan Frece,
Dejan Plahuta, Janko Gračnar, Urban Uduč.

Sedijo z leve: Franc Tovornik, Jožica Salobir, Helena Volasko, Franci Leskovšek, poveljnik, Branko Uduč, predsednik, Branko
Bezgovšek, Janez Leskovšek, Franc Leskovšek, Franc Planko, Ivan Tovornik, Marjan Kovačič, Edi Kovačič.

Skupinska slika članov PGD Dobje, maj 2016

Člani našega društva po vaseh

Priznanja za jubilej

Priznanja za jubilej
Članom in članicam prostovoljnih gasilskih organizacij se priznanja in odlikovanja
podeljujejo za zasluge in delo na področjih preventive, operative, izobraževanja
in usposabljanja oziroma na drugih področjih varstva pred naravnimi nesrečami
ter varstva pred požari.
Gasilska zveza Slovenije na podlagi 24. člena Statuta Gasilske zveze Slovenije podeljuje:
Gasilsko odlikovanje plamenico I. stopnje:
- Franc Tovornik.
Gasilsko odlikovanje plamenico III. stopnje:
- Alojz Antlej.
Gasilsko odlikovanje III. stopnje:
- PGD Dobje,
- Branko Bezgovšek,
- Franc Planko,
- Anton Ojsteršek.
Gasilska zveza Šentjur podeljuje:
Priznanje gasilske zveze III. stopnje za požrtvovalno in uspešno delo v gasilstvu
ter na področju zaščite in reševanja:
- Heleni Volasko, Boštjanu Zalokarju, Branku Volasku, Aljažu Volasku, Srečku Seliču,
Marjanu Tržanu, Darku Gračnarju, Mojci Gračnar, Vesni Gubenšek Bezgovšek, Mirjani Lesjak, Primožu Pertinaču, Jožici Plahuta, Andreju Seliču, Mateju Seliču.
Priznanje gasilske zveze II. stopnje za požrtvovalno in uspešno delo v gasilstvu ter
na področju zaščite in reševanja:
- Dragici Zalokar, Konradu Žekarju, Marjanu Horvatu, Aleksandru Hrastniku.
Priznanje gasilske zveze I. stopnje za požrtvovalno in uspešno delo v gasilstvu ter
na področju zaščite in reševanja:
- Tinki Žekar, Dragu Volasku, Marku Vodišku, Janku Gračnarju, Cvetku Gračnarju, Andreju Kovačiču, Marjanu Kovačiču, Janezu Leskovšku, Marjanu Leskovšku, Davidu Salobirju.
Plemenitost dela in cilji prostovoljnega gasilstva so postali vrednota zaradi enakega odnosa do vseh v nesrečah prizadetih. V gasilski prostovoljnosti sta se skozi
čas prepletala duhovnost, srčnost in nesebična želja pomagati sočloveku v stiski
ali nesreči.
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Dolgoletni pokrovitelji

Dolgoletni pokrovitelji
-

Občina Dobje,
Bini, zaključna dela v gradbeništvu, Andrej in Marko Kovačič, s. p.,
Aniko, prevozne storitve, d. o. o.,
Dobrodej, d. o. o.,
Darles, Darko Gračnar, s. p.,
Jože Gračnar, s. p.,
Grales, d. o. o.,
Jožef Fajdiga, avtoprevozništvo in gradbena mehanizacija, s. p.,
»Biro-Izkop« Marjana Felicijan, s. p.,
Gic gradnje, d. o. o.,
Hranilnica Lon, d. d.,
Hrib - Kmetijsko proizvodno podjetje, d. o. o.,
J & M PRIMA, d. o. o.,
Kava bar AS, d. o. o.,
Kulturno društvo Dobje,
Robo - Trade, d. o. o.,
Studio BB, Branko Bezgovšek, s. p.,
Simes, d. o. o.,
SIMPL, d. o. o.,
Spojka, d. o. o., Štore,
Škoberne Marjana, s. p, Gostilna pri Olgi,
Termoglas, d. o. o.,
Trgovina Salobir Franc, Salobir Franc, s. p.,
Vulkanizacija Mulej, Dejan Mulej, s. p.,
Tajfun, d. o. o.,
Žalujka, d. o. o.
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Utrinki naših aktivnosti

Utrinki naših aktivnosti

Gasilsko tekmovanje na Planini,
24. junij 1981

Horuk vaja v Dobju leta 1981

Odlično vzdušje v novem avtomobilu
Na sliki so Franc in Stanko Tovornik ter
Jožica Plahuta.

Sestanki in letne skupščine Gasilskega
društva Dobje so bili v prostorih osnovne
šole, 15. marec 1981
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Utrinki naših aktivnosti

Hitrostno tekmovanje gasilcev v Dobju,
27. september 1981

Anton Paščinski leta 1985 v imenu GD
Dobje izroča listino o častnem članstvu
gospe Jožefi Lokovšek, ki je dobjanske
gasilce večkrat finančno podprla.

Utrinek s »šranganja« ob poroki naše
gasilke leta 1986

Desetina gasilcev na vaji pred DO Alpos
leta 1986
Od leve proti desni stojijo: Roman Selič,
Adi Lončar, Branko Bezgovšek, Drago
Kantužar, Edi Kovačič in Zvonko Kantužar.
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Utrinki naših aktivnosti

Likovna razstava mladih gasilcev v
kulturnem domu oktobra 1986

Utrinek z nastopa mladih gasilcev na
občnem zboru GD Dobje leta 1986

Naši prostovoljci pri vlivanju plošče,
27. november 1987

Ob otvoritvi gasilskega doma,
17. septembra 1995, so podelili tudi odličja
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Utrinki naših aktivnosti

Ekipa za peko čevapčičev ob 20. obletnici
PGD Dobje

Skupina mlajših članov z mentorjem
Edijem Kovačičem po tekmovanju na
Ponikvi leta 1996, kjer so osvojili prvo
mesto.

Zbijanje tarče, pionirke 1998

Vaja GZ Šentjur – šofer Franc Tovornik
drugi z leve proti desni (1998)
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Utrinki naših aktivnosti

Vaja v vasi Ravno –
mesec požarne varnosti 1998

Gasilci zaželeli srečo Metki in Franciju,
18. avgust 2007

Gasilci iz Jezerc

Tudi stara črpalka še deluje
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Utrinki naših aktivnosti

Požrtvovalnost gasilcev – vse za uspeh

Gasilska veriga – pot do uspeha

Mladi gasilci znajo tudi zaigrati

Brez nas ne gre – dva Tončka in Marjan
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Utrinki naših aktivnosti

Na obisku pri krških gasilcih

Gasilci hladijo »oratorijce«

Druženje po tekmovanju

Vozni park PGD Dobje
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Utrinki naših aktivnosti

Praktični prikaz na dnevu odprtih vrat

Postavljanje mlaja

Brez Adija ne gre

Tudi najmlajši se znajo zabavati
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Utrinki naših aktivnosti

Pa preverimo zdravje naših občanov

Prikaz uporabe defibrilatorja

Predsednik PGD Dobje bere pri maši

Le kako dolga je salama?
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Utrinki naših aktivnosti

Vaja gasilcev treh občin v Lažišah

Gasilska vaja

Harmonikarji iz Dobja poskrbeli za veselo
vzdušje na občnem zboru gasilcev

Občni zbor gasilcev PGD Dobje
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Utrinki naših aktivnosti

Dan odprtih vrat

Gasilec Rado vedno v akciji

Gasilski kolesarski maraton

Evakuacijska vaja ob mesecu požarne
varnosti na OŠ Dobje
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Utrinki naših aktivnosti

Gasilski pohod po treh občinah, maj 2015

»Selfi« tekmovalne ekipe članic B,
junij 2016

Ekipa članov osvojila prvo mesto,
19. junij 2016

Postroj gasilcev PGD Dobje
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