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Zadeva: Predlog za občinsko priznanje. 
 

 

Predlagamo, da prejme občinsko priznanje Prostovoljno gasilsko društvo Javorje ob 

svoji 60-letnici delovanja. Priznanje si društvo zasluži zaradi: 

 svojega 60-letnega obstoja in delovanja  

 zaradi dolgoletnega uspešnega zagotavljanja požarne varnosti na požarno 

zahtevnem hribovitem območju 

 dobrega sodelovanja s krajani, lokalno skupnostjo in drugimi interesnimi 

skupinami. 

 

 

OBRAZLOŽITEV: 

Društvo je bilo ustanovljeno 11. oktobra 1953, torej letos praznuje svojo 60-letnico. Povod za 

ustanovitev društva je bil požar na hlevu v Dolenčicah in prevelika oddaljenost gasilcev iz 

Poljan. Že ob ustanovitvi so krajani pokazali veliko navdušenje in spoštovanje do gasilstva in 

lahko rečemo, da to velja še danes. 

 

PGD Javorje pokriva območje krajevne skupnosti Javorje, ki se razprostira od Blegoša do 

Luše v Selški dolini. Vse vasi se nahajajo na hribovitem področju v pasu od 500 pa do preko 

1000 m nadmorske višine. Do večine hiš so speljane ceste, te pa so največkrat zelo strme in v 

zimskem času težko prevozne. Območje je z vidika požarnega varstva zahtevno tudi zaradi 

zaradi velikih in težko dostopnih gozdnih površin ter številnih objektov v gozdu in ob njem 

(počitniške hišice, gospodarski objekti, …) 

 

Društvo je v svoji zgodovini imelo uspešna pa tudi nekoliko manj uspešna obdobja, vendar je 

vedno vztrajno kljubovalo in uspešno premagovalo težave svojega časa, tako da je bil vedno 

viden opazen napredek.  Da je to res, potrjujejo aktivnosti, ki jih je društvo imelo v svojem 

60-letnem obdobju, če naštejem nekatere: izgradnja prvega gasilskega orodišča, pridobitev 

objekta za gasilski dom, povečanje gasilskega doma, nabava treh motornih brizgaln, 

traktorske cisterne za vodo, štirih gasilskih vozil in še veliko drugih gasilskih sredstev in 

opreme. Zelo pomembno je vključevanje mladih v gasilske dejavnosti, ker le tako društvu 

uspeva obdržati potrebno število operativnih članov.  Ti pa so v primeru požara ali druge 

nesreče vedno pripravljeni priskočiti na pomoč, tako v domačem kraju kot v sosednjih.  

  

Danes je društvo zelo dobro opremljeno, uspešno, z delavnim vodstvom, ki vidi zasluge za 

uspeh društva tudi v zaslužnih krajanih, ki društvo podpirajo, tako materialno kot z aktivnim 

članstvom.  Le redka je hiša v kraju, ki nima svojega člana med 160-imi člani v PGD Javorje. 



Pomemben temelj uspeha je tudi zelo dobro sodelovanje društva s  krajevno skupnostjo in 

občino. Društvo dobro sodeluje tudi z vsemi krajevnimi organizacijami, še posebej z osnovno 

šolo, tako v Javorjah kot v Poljanah. 

 

Lep pozdrav! 

  

Krajevna skupnost Javorje 

Ciril Alič, predsednik 

 


