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PROSTOVOLJNEMU GASILSKEMU
DRUŠTVU DRAŽGOŠE
(Dražgoše 35 a, Železniki)

za 10 let delovanja

UTEMELJITEV
Prostovoljno gasilsko društvo Dražgoše je najmlajše gasilsko društvo v občini Železniki.
Ustanovljeno je bilo 21. decembra leta 2002.
Začetki gasilstva v Dražgošah sicer segajo daleč nazaj, saj je v zapiskih PGD Rudno
omenjeno, da so že leta 1954 razmišljali, da bi v Dražgošah ustanovili gasilsko desetino.
Leta 1956 so pri obnovi Dražgoš zgradili gasilski stolp s sireno, obnovitvena zadruga pa
je kupila tudi prve gasilske cevi. V zapisniku občnega zbora PGD Rudno se želja po
ustanovitvi samostojnega gasilskega društva vnovič pojavi v letu 1957. Za tem so ideje
zamrle in šele v 70. letih se je nekaj Dražgošanov spet priključilo Gasilskemu društvu
Rudno in se organiziralo kot trojka. Matično društvo jim je priskrbelo nekaj
najosnovnejše opreme.
V začetku 80. let pa so se Dražgošani začeli redno udeleževati gasilskih tekmovanj v
Škofji Loki in se izobraževati na raznih tečajih. Tudi članstvo je počasi naraščalo. Ob
ustanovitvi samostojnega društva decembra 2002 pa je članstvo skokovito naraslo iz 50 na
183 članov, od tega je bilo kar 60 otrok. In prav ti zdaj tvorijo najbolj aktivno jedro. Leta
2003 je bila ustanovljena tudi prva ženska desetina, pred dvema letoma še ena. Številna,
tudi velika gasilska društva, ne uspejo sestaviti niti ene ženske desetine, dražgoški dve pa
sta izredno dejavni, in to ne le na gasilskem področju.
Z leti je društvo nakupilo kar precej opreme, leta 1998 od PGD Železniki tudi rabljen
gasilski kombi TAM in od PGD Selca staro motorno brizgalno Rosenbauer, ki pa je bila
uničena v poplavah leta 2007. K sreči je bila škoda povrnjena, tako da so lahko kupili
novo, tokrat znamke Ziegler.

Leta 2001 so se gasilci skupaj s športnim društvom odločili, da na prostoru ob osnovni
šoli v Dražgošah zgradijo dve garaži, eno za gasilce, drugo pa za športnike. Iz tega je
pozneje nastal gasilski dom, ki je bil svečano predan svojemu namenu 13. junija leta 2004.
Gradnja takega objekta ni bila poceni, vanj je bilo vloženih približno 59.000 evrov
sredstev, poleg tega je bilo opravljenih še več kot 4.500 prostovoljnih delovnih ur. Leta
2006 so od Gasilske zveze Škofja Loka dobili rabljeno tovorno vozilo TAM 125 in ga
nadgradili z vso potrebno opremo in cisterno za 2.000 litrov vode.
Zaradi take aktivnosti mladega društva, predvsem pa zato, ker so dražgoški gasilci
gasilski dom zgradili skoraj izključno z lastnimi sredstvi, se je Občinsko gasilsko
poveljstvo Železniki ob podpori občinskega sveta pred dvema letoma odločilo, da nameni
60.000 evrov za nakup novega vozila GV-1 znamke Mercedes, ki je bilo ob praznovanju
10-letnice društva letos v začetku junija svečano predano svojemu namenu. Društvo je za
nadgradnjo vozila prispevalo še 14.000 evrov. Za piko na -i je PGD Dražgoše letos razvilo
tudi svoj prapor.
Za vse, kar so izredno aktivni dražgoški gasilci postorili v 10 letih delovanja, si zaslužijo
občinsko priznanje, ki naj jim bo tudi spodbuda, da bodo še naprej tako dejavni.

Železniki, 30. junij 2012

Župan
mag. Anton LUZNAR
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