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GASILSKA HIMNA
Ko gasilski rog zapoje
in na delo kliče nas,
strnemo mi sile svoje,
za pomoč smo vsaki čas.
Na pomoč, na pomoč,
hej, gasilci, strumno vsi,
na pomoč, na pomoč,
hej, gasilci gremo mi!
Kadar ogenj se razvname
in v plamenih dom gori,
vse ljubezen nas objame,
na pomoč hitimo mi.
Na pomoč, na pomoč,
hej, gasilci, strumno vsi,
na pomoč, na pomoč,
hej, gasilci gremo mi!
Ko nas kliče domovina,
da gremo sovragu v bran,
misel to nam je edina
in naš zbor takoj je zbran.
Na pomoč, na pomoč,
hej, gasilci, strumno vsi,
na pomoč, na pomoč,
hej, gasilci gremo mi!
Joža Vovk

Objavljeno v reviji Gasilec, leta 1939.
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SPOŠTOVANE GASILKE IN GASILCI
GASILSKE ZVEZE BREŽICE!
Ob številnih elementarnih nesrečah, zlasti ob
požarih, ki so bili v naši preteklosti zelo pogosti,
so ljudje začutili potrebo po organizirani pomoči
in reševanju. V vaseh so se najprej organizirale
požarne straže. O organiziranosti v današnjem
smislu in načrtnem širjenju gasilstva pa lahko govorimo od druge polovice 19. stoletja dalje.
Vsa gasilska društva naše občine pa že 50 let
uspešno vodi in združuje Gasilska zveza Brežice,
kot krovna organizacija v občini.
Z varstvom pred naravnimi in drugimi nesrečami
se načrtno ukvarjajo državne, občinske ter druge
strukture, toda pomen delovanja vas gasilcev je v
tem sistemu vse pomembnejši.
Ob tej priliki moram poudariti, da je varnost ljudi in dobrin danes ena
najpomembnejših vrednot in pravic. Prizadevanje za večjo varnost pred naravnimi in drugimi nesrečami je želja in potreba vsakega med nami.
Z permanentnim usposabljanjem in dopolnjevanjem sodobne gasilske opreme
in tehnike se člani prostovoljnih gasilskih društev pripravljate za vse primere
nesreč, še posebno pomembna pa je vaša vloga na preventivnem delovanju in
širjenju samozavesti o požarni varnosti.
Z zakonodajo so določene naloge in njihovi nosilci na področju zaščite,
reševanja in pomoči, to so lokalne skupnosti na čelu z županom. Povečane pa so
tudi vrste in obseg nalog gasilske dejavnosti, ki jih gasilci opravljate kot javno
lokalno gasilsko službo. Občina se zaveda, da je odgovorna za požarno varnost
in gasilsko organiziranost, ki mora zagotavljati nemoteno izvajanje nalog.
Tako bo Občina tudi vnaprej v skladu s svojo pristojnostjo tvorno in aktivno
sodelovala pri zagotavljanju celovitega in učinkovitega varstva v sistemu pred
naravnimi in drugimi nesrečami.
Ob 50. letnici vodstvu Gasilske zveze Brežice čestitam v imenu Občine Brežice
na doseženih uspehih vodenja gasilske zveze, vsem gasilkam in gasilcem pa se
zahvaljujem za humano poslanstvo in napore, ki jih opravljate in jih prostovoljno vlagate v varnost posameznika in nas vseh.
S spoštovanjem,
Ivan Molan
Župan občine Brežice
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OB JUBILEJU
Spoštovani prijatelji gasilcev in člani gasilske organizacije.
Prijetno mi je pri srcu ob tej priliki in jubileju
GZ Brežice, ko lahko izrazim zadovoljstvo ob
praznovanju 50 let uspešnega dela GZ Brežice.
Pet desetletij ustvarjalnega dela, prijateljstva in
tovarištva, osebnih odrekanj in nudenja prostovoljne
pomoči je vtkanih tudi v 33 PGD, v njihovih domovih, zaščitnih sredstvih in tehnični opremi. Petdeset let je sicer kratkih v štetju zgodovinskega časa,
vendar dovolj dolgih, da se spomnimo začetkov
organiziranega dela naše gasilske zveze, da se
spomnimo ljudi, ki so na območjih občine Brežice začeli delovati in postavili
temeljni kamen današnji gasilski zvezi. Ta čas je veliko daljši, ko se spomnimo
vseh delovnih ur, neprespanih noči in osebnega truda vsakega posameznega
člana gasilske organizacije. Vsega tega se spominjamo z veliko hvaležnostjo in
zahvalo našim prednikom. Vodilo za neutrudno delo vseh članov gasilske organizacije je bilo, še vedno je in vedno bo: »MI PRIPRAVLJENI POMOČI, SMO
PODNEVI IN PONOČI!« To vodilo ni izgubilo na svojem pomenu tudi sedaj,
ko se navade in zahteve pa tudi odgovornosti spreminjajo. Danes lahko vsi s
ponosom zremo v lepo urejene gasilske domove, v kvalitetno zaščitno opremo
gasilcev in vse bolj sodobnejšo ter kvaliteto gasilsko tehniko. Če k temu dodamo tudi odlične tekmovalne uspehe in nešteto prijateljev gasilcev iz cele Slovenije ter sosednje Hrvaške, lahko ugotovim, da je delo skozi 50 let GZ Brežice
prepoznavno. Skupaj z našimi krajani in občani, ki so nam vedno pripravljeni
pomagati, nas bodriti in nam svetovati, bomo ta naš jubilej skozi prostovoljna
gasilska društva tudi proslavili svečano in pokončno. Moja želja je, da še naprej
z roko v roki sodelujemo z vsemi tistimi, ki so odgovorni za požarno varnost v
naši občini in na ta način omogočimo vsem lepši jutri.
Zahvaljujem se vsem, ki ste nam kadarkoli in kakorkoli pomagali, z željo, da ste
tudi v bodoče vi tisti, ki nas boste še naprej spodbujali in podpirali.
Gasilski mladini, gasilkam, gasilcem, gasilskim veteranom in prijateljem gasilstva pa iskrene čestitke ob 50. obletnici GZ Brežice.
Predsednik GZ Brežice
Mihael Boranič, VGČ II.st.
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KRONIKA DELOVANJA GASILSKE ZVEZE BREŽICE
Po ukinitvi okrajev je prenehala delovati tudi okrajna gasilska zveza Krško.
Eden od pomembnejših sklepov kongresa GZS je bil, da se v letu 1955 prične z
organiziranjem in ustanavljanjem občinskih gasilskih zvez. Jeseni leta 1955 so
tedanji člani OGZ Krško iz Brežic, Anton Lepšina iz Krške vasi, Vlado Godler iz
Brežic, Anton Škvarč iz Skopic, Jože Jurkas iz Velikega Obreža in Ivan Leskovec
iz Obrežja pričeli z organizacijo občinske zveze. Pozno jeseni leta 1955 je bil
izvoljen prvi upravni odbor. Prvi predsednik je bil Franjo Zorko, prvi poveljnik
pa Jože Jurkas. V zvezo je bilo vključenih 29 teritorialnih društev, 1 industrijsko
društvo in 2 gasilski godbi na pihala. Člani upravnega odbora so bili pripravljeni delati, se žrtvovati in svoje znanje prenašati na članstvo v društvih. Oprema, katero so imeli, je bila stara in skoraj neuporabna. Motorne brizgalne so
bile stare in izrabljene, zato je bila poglavitna naloga novo ustanovljene zveze,
da prične opremljati gasilska društva. Dota, katero so prinesli iz okrajne gasilske zveze pa je bila skromna.Že takoj na začetku delovanja pa so se pojavile prostorske in finančne težave. Prostorske so začeli reševati s prostovoljnim
delom,prostore pa so za silo tudi opremili. Večji problem so bile finance, saj
občina v začetku ni imela posluha za gasilce, ko je župan postal Milan Šepetavc
pa se je vse obrnilo na boljše. Odobrena sredstva so zadoščala za pokrivanje
stroškov delovanja pisarne in tajnika, pa še za nakup drobne opreme je nekaj
ostalo.

Upravni ter nadzorni odbor in štab operative
ob ustanovitvi OGZ Brežice - leta 1955
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Zaupanja vredno vodstvo OGZ se je trudilo, da začetni zagon v lastni gasilski zvezi ni le muha enodnevnica, ampak tudi uspešni rezultati. Nabavljale so
se nove motorne brizgalne, pričelo se je z nabavo gasilskih vozil in gradnjo
domov. Potreba po strokovnih kadrih v društvih je narekovala organiziranje
raznih tečajev, katere je uspešno izvajala gasilska zveza. Potreba po strokovnem operativnem delu je narekovala, da se ustanovi 7 operativnih sektorjev in
sicer: Brežice, Obrežje, Skopice, Globoko, Bizeljsko, Veliki Obrež in Mostec. S
takšno organiziranostjo se je delo le še okrepilo, rezultati tega pa so bili prepoznavnost na območju Slovenije in izven nje. Pomembna prelomnica Slovenskega gasilstva je bilo leto 1977, ko so se ustanavljale samoupravne interesne
skupnosti. Gasilstvo v občini Brežice je s tem dobilo zagotovljen vir financiranja
za svoje delo. V tem obdobju so bile nabavljene nove motorne brizgalne, orodna
vozila in avtocisterne. Po gasilskih društvih so se gradili novi domovi, obstoječi
so se obnavljali. Danes se tako lahko vsako društvo pohvali s svojim lastnim
gasilskim domom. Ob 25 obletnici plodnega in prepoznavnega dela je sledila
nagrada s strani gasilske zveze Slovenije, zaupana nam je bila organizacija 9.
kongresa slovenskih gasilcev. Pri organizaciji kongresa je sodelovala cela občina
in vsak je opravil nalogo, ki mu je bila zaupana. Število udeležencev v svečani
paradi ter številni pomembni gosti so dokaz, da bodo Brežice, kot organizatorji
kongresa, ostale v zgodovini slovenskega gasilstva zapisane z zlatimi črkami,
saj je v paradi sodelovalo 5600 gasilk in gasilcev. Ob srebrnem jubileju pa je
gasilska zveza v mesecu požarnega varstva razvila svoj simbol – prapor.

IX. kongres GZ Slovenije v Brežicah - leta 1980
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Od leta 1980 naprej se je uspešno delo gasilske zveze le še stopnjevalo.
Udeleževali smo se različnih tekmovanj na različnih nivojih v Sloveniji in na
Hrvaškem. Ohranjala in navezovala so se nova poznanstva z gasilci, predvsem
iz sosednje Hrvaške. Jubileja GZ ob 35 letnici delovanja in zborovanja, organiziranega v brežiškem parku, se je udeležil tudi predsednik prve izvoljene
demokratične vlade v Sloveniji, gospod Lojze Peterle. Gospod Peterle se je v
svojem slavnostnem nagovoru dotaknil prehojene poti slovenskih in brežiških
gasilcev.
Nova prelomnica v slovenskem gasilstvu, pa tudi brežiškem, je bilo leto 1991,
ko smo dobili svojo državo. V vojni za samostojno Slovenijo je sodelovalo tudi
večje število gasilcev naše gasilske zveze. Usoda pa je hotela, da je v boju z jugoslovansko vojsko, izgubil življenje tudi predsednik PGD Bukošek Jernej Molan.
Njemu v spomin PGD Bukošek vsako leto pripravi memorialno tekmovanje.
Ob praznovanju 40. obletnice gasilske zveze je bila organizirana velika proslava in parada skozi mesto Brežice. Slavnostni govornik na proslavi je bil
takratni minister za obrambo, gos. Jelko Kacin Gasilska zveza Brežice je takrat
ob pomoči raznih sponzorjev razvila svoj drugi prapor. Kako pomembno delo
opravljajo gasilci v sistemu zaščite in reševanja in kako je pomembna ta javna
služba, nam pove podatek,da je bila v letu 1999 s strani župana podpisana kategorizacija naših PGD, ki so razvrščena v naslednje kategorije: I. kat. 10 PGD,
II. kat. 12 PGD, III. kat. 7 PGD in IV. kat. 2 PGD.
Na osnovi tega dokumenta je predsedstvo GZ Brežice v letih 2000 in 2001 sprejelo program o dolgoročnem opremljanju naših PGD, načrt izobraževanja in
poveljevanja. Po sklepu 13. kongresa slovenskih gasilcev v Sežani, da se začnejo
ustanavljati regijski sveti in poveljstva, so GZ Krško, Sevnica in Brežice ta
pravilnik 23. 12. 2002 tudi sprejele in podpisale.
V vseh 50 letih delovanja GZ Brežice se je neprestano izboljševal materialni
in finančni položaj. Redno in zanesljivo financiranje GZ s strani občinskega
proračuna in požarnega sklada se v celoti uresničuje.
V skladu s pogodbo z županom o opravljanju javne gasilske službe v občini
Brežice ima Gasilska zveza Brežice, oziroma Prostovoljna gasilska društva za
naloge gašenja ter zaščite in reševanja ob drugih naravnih nesrečah naslednje
število gasilskih vozil, sredstev zvez in DIA:
4 PV, 3 GV-M, 26 GV-1, 3 GV-V1, 2 GVC-16/24, 16 GVC-16/50, 2 GVC24/50, 1 AL,
53 DIA, 462 pozivnikov in 132 UKW postaj.
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Seznam dosedanjih predsednikov:
Zorko Franjo, Urek Alojz,Jurkas Jože, Pinterič Karel, Leskovec Ivan, Hotko Mihael, Deržič Vlado in Boranič Mihael.
Seznam dosedanjih poveljnikov.
Jurkas Jože, Leskovec Ivan, Hotko Miha in Urek Franc.
Članice in člani v organih in komisijah ob 50 letnici Gasilske zveze Brežice.
Predsedstvo:
Boranič Mihael-predsednik, Kocjan Anton-podpredsednik, Urek Francpoveljnik, Cvetkovič Vinko-tajnik in tehnični sekretar, Urek Ema-blagajničarka,
Leskovec Ivan-preds.komisije za delo z veterani, Vogrinc Vilko-preds.mladinske komisije, Živič Martina-preds. komisije za delo z ženami, Zupančič Jože
ml.-preds. komisije za priznanja, Žertuš Silva-preds. komisije za zgodovino in
propagando, Grubič Jože-član, Škofljanec Jože-član, Ferenčak Miroslav-član.
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Poveljstvo:
Urek Franc-poveljnik, Leskovec Darko-podpoveljnik, Krulc Jože-podpoveljnik,
Lapuh Anton-poveljnik I.sekt.+ pom. poveljnika za DIA, Cvetkovič Vinkopoveljnik II.sekt. + pom. poveljnika za izobraževanje, Ogorelc Jože-poveljnik
III. sekt. +
pom. poveljnika za gasilstvo v industriji, Gorišek Milan-poveljnik IV.sekt. +
pom. poveljnika za tekmovanja, Žalac Janko- poveljnik V. sekt. Rudman Miranpoveljnik VI.sekt. + pom.poveljnika za nevarne snovi, Kovačič Ervin- poveljnik
VII.sekt., Gerjevič Stanko-poveljnik VIII.sekt. + pom.poveljnika za PP, Tomše
Martin-poveljnik IX.sekt., Štraser Jože-pom. poveljnika za gasilsko tehniko,
Leskovec Žarko-pom. poveljnika za radijske zveze.
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Nadzorni odbor:
Guček Vlado-podpredsednik, Godec Vladimir-član, Žnideršič Simon-član,
Baškovč Nevenka-član, Stergar Branka-član.

Častno razsodišče:
Šavrič Jože-predsednik, Balon Milan-podpredsednik, Umek Irena-član,
Berstovšek Rado-član, Kalin Franc-član.
Komisije:
Komisija za delo z mladino:
Vogrinc Vilko-predsednik, Volčanjk Jože-član, Vučanjk Marko-član, Slak Stanečlan, Mezga Mladen-član, Oštir Alfonz-član, Premelč Herman-član, Avžin
Janko-član, Volk Jože ml.-član.
Komisija za delo z ženami:
Živič Martina-predsednica, Kelhar Mojca-članica, Urek Anica-članica, Hojski
Gabrijela-članica, Starčevič Renata-članica, Rudman Vanja-članica, Blažinč
Dragica-članica, Tominc Stanka-članica, Budič Slavica-članica.
Komisija za delo z veterani:
Leskovec Ivan-predsednik, Bruderman Anton-član, Šetinc Avgust-član,
Zupančič Jože ml.-član, Šuler Ivan-član, Arh Jože-član, Kostanjšek Jani-član,
Škvarč Ivan-član, Deržič Vladislav-član.
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Komisija za priznanja in odlikovanja:
Zupančič Jože ml.-predsednik, Bajc Ivan-član, Zijal Franc-član, Brečko Milančlan, Hedl Franc-član, Golob Ivan-član, Geršak Jernej-član, Frigelj Jože-član,
Baškovč Franc-član.
Komisija za zgodovino gasilstva,kulturno dejavnost in propagando:
Žertuš Silva-predsednica, Sternen Vito-član, Erban Franc-član, Zorko Renatočlan, Krošl Jože-član, Barkovič Igor-član, Gorišek Zvonko-član, Sečen Ernestčlan, Pavlovič Peter-član.

Slika članic in članov v organih Gasilske zveze Brežice - leto 2005
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Slika delovnega predsedstva ob jubilejnem občnem zboru GZ Brežice

Slika delegatov na jubilejnega občnem zboru GZ Brežice
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PGD BREŽICE

Leto ustanovitve: 1882
Št. članov: 46
Kratek zgodovinski opis PGD:
V mestu Brežice je imel takratni grof Attems organizirano požarno stražo. Kasneje je bilo ustanovljeno prostovoljno gasilsko društvo, katerega ustanovni
člani so bili takratni obrtniki s svojimi vajenci: Držič, Klavžar, Zalokar, Klobučar,
Černoš, Predanič, Vogrinc, Radanovič, Solner in Ferenčak. Društvo je vseskozi
aktivno. Ima 8 veteranov, 27 operativcev in 11 članic. Prizadevajo si pridobiti
nove člane, da bi bili še uspešnejši na področju operativnega in preventivnega
delovanja.
Vodstvo PGD - danes
Upravni odbor: Balon Milan - preds., Lorber Albert, Lipej Brane, Bruderman
Anton ml., Balon Alenka, Balon Breda, Franko Jože, Galič Tomi in Jovanovič
Mile.
Nadzorni odbor: Bruderman Anton st. – preds., Pešec Bojan - član, Hering Anton - član.
Poveljstvo: Lorber Albert – pov., Bruderman Anton-ml., Gramc Jože, Jovanovič
Mile, Franko Jože in Galič Tomi.
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PGD BREŽICE OKOLICA

Leto ustanovitve: 1925
Št. članov: 101
Kratek zgodovinski opis PGD:
Prostovoljno gasilsko društvo Brežice okolica je ustanovljeno že leta 1925. Deluje na celotnem območju Krajevne skupnosti Šentlenart. Društvo je v skladu
s sprejeto kategorizacijo gasilskih društev v občini Brežice, glede na požarno
ogroženost razvrščeno v III. kategorijo. Operativno deluje v I. sektorju Brežice.
V letu 2004 le društvo končalo z obnovitvenimi deli na gasilskem domu. Poleg
ostale tehnične reševalne opreme ima društvo gasilsko vozilo GV-1 in GVC16/50.
Vodstvo PGD-danes
Upravni odbor: Rado Berstovšek-predsednik, Marjan Berstovšek –podpredsednik, Andrej Kelhar-poveljnik, Krištof Žnideršič-podpoveljnik, Anton Lapuhpodpoveljnik, Božena Gudelj-blagajničarka, Milanka Furlan-tajnica.
Nadzorni odbor: Franc Peterkovič-predsednik, Franc Gerjevič-član, Jože Lapuh
st.-član, Ivan Glogovšek-član, Karl Kosec-član.
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PGD BUKOŠEK

Leto ustanovitve: 1926
Št. članov: 128
Kratek zgodovinski opis PGD:
Javno življenje v Bukošku se že tričetrt stoletja vrti okrog gasilstva. Poleg osnovnih
namenov obstoja gasilstva je skozi zgodovino posredno opravljalo tudi mnoge druge
aktivnosti na podeželju. Društvo je poznano kot zelo dober organizator gasilskih
veselic, uspešni so na gasilskih tekmovanjih, resni pri opravljanju protipožarnega
varstva ter zaščite. Nenehno skrbijo za izobraževanje svojih članov, posebno skrb pa
posvečajo svojim najmlajšim članom. Pobrateni so z Industrijskim GD Elan iz Begunj,
sodelujejo tudi z društvi iz sosednje Hrvaške.
Vodstvo PGD – danes
Upravni odbor: Boris Poček - pred., Darko Cizelj - podpred., Aleš Bratanič - taj.,
Matjaž Bratanič - blag., Igor Godler - povelj., Zvonko Bratanič - gosp., Vimpolšek
Franc - pred. gradb. odb.,Viktor Deržič - član gradb. odb., Ivan Bajc - preds. kom. za
kultur.dej., Franc Rostohar- preds. kom. za veterane, Vlado Bratanič - preds. kom. za
delo z mlad., Zvonka Deržič - preds. kom. za delo s članicami, Silvo Šneberger - preds.
mladinske kom., Vojko Poček - član, Vilko Vogrinc - član.
Nadzorni odbor: Ivi Hrastovšek – preds., Kristina Savnik - član, Majda Čarni – član.
Poveljstvo: Igor Godler - pov., Janez Bajc - podpov., Stane Deržič - podpov., Vilko
Vogrinc- nam. pov. za dih. aparate, Vlado Bratanič - nam. pov. za vzdr. vod. virov,
Slavko Rožman - nam. pov. za zveze, Matjaž Bratanič - nam. pov. za prvo pomoč,
Franci Hrastovšek - orodjar, Vojko Poček - mentor.
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PIGD POHIŠTVO BREŽICE

Leto ustanovitve: 1957
Št. članov: 30
Kratek zgodovinski opis PGD:
Društvo so ustanovili zaposleni v Tovarni pohištva Brežice.V začetku je delovala le ena desetina, pozneje se je število povečalo na tri. Ena od njih je bila
tudi ženska desetina, ki je na občinskih tekmovanjih dosegala odlične rezultate.
Izredno uspešni so bili tudi člani prve moške desetine.
Danes moški in ženske delujejo v kombiniranih enotah v dopoldanski in popoldanski izmeni, vendar le na območju podjetja. Društvo razpolaga z gasilno opremo, ki je prilagojena potrebam in specifičnosti proizvodnje.
Vodstvo PGD - danes
Upravni odbor: Andrej Turšič - preds., Jože Volčanjk – podpreds., Stane Hotko
– pov., Tomas Šporar - podpov., Nežika Denžič - vodja žena, Vera Polak - blagajnik, Jože Škofljanec - tajnik.
Nadzorni odbor: Marija Duhanič - preds., Irena Butara - član
Poveljstvo: Stane Hotko – pov., Tomas Šporar – podpov., Nežika Denžič - vodja
žena.
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PGD KAPELE

Leto ustanovitve: 1926
Št. članov: 147
Kratek zgodovinski opis PGD:
Pobudo za ustanovitev društva so dobili ob požaru na gospodarskem poslopju.
Leta 1927 so kupili prvo ročno brizgalno. Gasilski dom so pričeli graditi 1928.
leta. Gasilska godba se je včlanila 1930. leta. Prvo motorno brizgalno so nabavili
1952. leta, 1955. leta so dogradili dom, 1959. leta so razvili društveni prapor, 1972.
leta so kupili prvo motorno brizgalno, 1973. leta pa so dobili prvo terensko vozilo.V Laduču na Hrvaškem so 1980. leta podpisali listino o pobratenju. Vseskozi se
vodstvo trudi za organizacijo izobraževanja članov ter usposabljanje na vajah.
Vodstvo PGD - danes
Upravni odbor: Urek Franc - preds., Kolarič Ivan - podpreds., Urek Anica - tajnica, Martini Darinka - blag., Martini Viktor - gospodar, Urek Slavica - predstavnica članic, Martini Andreja - preds. mladine, Kežman Franc - preds. veteranov,
Volčanjšek Rudi - član za zg. po. var., Zijal Dušan - praporščak 1, Urek Primož
- informatik.
Nadzorni odbor: Volčanjk Franc- preds., Zijal Kristina in Deržič Milena - članici.
Poveljstvo: Urek Boris - pov., Štraser Jože - podpov.1, Zijal Franc - podpov.2,
Urek Robi - p.p. za radij.zveze, Štraser Jože K-5- p.p. za zašč. dihal, Urek Anica
K.5- p.p. za prvo pomoč, Martini Igor - orod., Štraser Vlado - gl. str., Slovenc
Vlado - p.p. za vzd.vir.pož.v., Hotko Franc P-18 - p.p.za nevarne snovi.
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PGD RAKOVEC

Leto ustanovitve: 1926
Št. članov: 96
Kratek zgodovinski opis PGD:
Prvi ustanovni občni zbor je bil 09.01.1927. Ustanovilo ga je 20 članov, prostovoljcev, s pomočjo takratnega župana Občine Kapele, Franca Radanoviča.
Društvo ima sedaj 6 veteranov in 3 veteranke. Prvo motorno črpalko so kupili
leta 1966, prvo orodno vozilo pa 1980. leta. Prejeta priznanja: GZ Brežice za
dosežene uspehe na tekmovanjih pionirskih desetin in tekmovanjih članov in
članic ter priznanja GZ Slovenije. Društvo povezuje vasi Rakovec, Jereslavec,
delno Slogonsko in Vrhje.
Vodstvo PGD-danes
Upravni odbor:Vinko Cvetkovič – preds., Jože Novoselc- podpreds., Maja Novoselc - tajnica, Irena Stanič – blag., Jože Volčanjk - pov., Vlado Šepec – podpov.,
Ema Urek - vodja žena, Branko Prah - vodja mladine, Anton Gašparin - gospodar, člana Peter Volčanjk in Milena Baškovč.
Nadzorni odbor: Nada Gašparin - preds., Jože Stanič - član, Avgust Šetinc član.
Poveljstvo: Jože Volčanjk- pov., Vlado Šepec – podpov., Branko Prah - vodja
enote, Štefan Lerinc - vodja enote, Jože Stanič ml. - strojnik-šofer, Jure Stanič
- orodjar.
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PGD ŽUPELEVEC

Leto ustanovitve: 1953
Št. članov: 97
Kratek zgodovinski opis PGD:
05.01.1953.leta je bil prvi ustanovni občni zbor, katerega je ustanovilo 18 članov
prostovoljcev s pomočjo občinskega predstavnika.
Društvo ima danes 10 veteranov in 9 veterank. Leta 1955 je bila nabavljena
prva motorna črpalka, leta 1973 pa prvo orodno vozilo. Društvo ima prejeta
priznanja od GZ Brežice in GZ Slovenije. Društvo povezuje vasi Župelevec,
Slogonsko, Vrhje in Bojsno.
Vodstvo PGD - danes
Upravni odbor: Branko Geč- predsednik, Miran Podpečan- podpredsednik,
Martina Kocjan- tajnik, Marija Podpečan- blagajnik, Franc Erban- poveljnik,
Jože Mlakar- podpoveljnik, Željko Francekovič- vodja mladine, Jože Staničgospodar.
Nadzorni odbor: Anton Sodič- predsednik, Roman Šepetavc- član, Rozalija Erban- član.
Poveljstvo: Franc Erban- poveljnik, Jože Mlakar- podpoveljnik, Ivan Rožmanvodja enote, Tomaž Stanič- strojni šofer, Rado Borošak- orodjar.
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PGD VELIKI OBREŽ

Leto ustanovitve: 1904
Št. članov: 109
Kratek zgodovinski opis PGD:
Prvo brizgalno si je društvo izposodilo od društva iz Brežic, dokler si niso kupili
svoje, ki so jo prevažali na vozu. Drugo brizgalno so si kupili leta 1928, takrat so
zgradili tudi gasilski dom, ki je bil zgrajen v enem letu. V letu 1935 so nabavili
prvi društveni prapor, drugega pa 1959. leta. Značilnost društev, tako tudi za
Veliki Obrež, je, da veliko vlagajo v izobraževanje in usposabljanje članstva.
Od leta 1964 so se začeli vrstiti nakupi tehnike. Društvo ima mnoge uspehe na
tekmovanjih in tečajih, številna priznanja, odlikovanja in nazive.
Vodstvo PGD - danes
Upravni odbor: Ogorelc Jože - preds., Deržič Rudi - podpreds., Polovič Anton
- pov., Ogorelc Matjaž - tajnik, Maletič Slavko - blag., Hojski Gabrijela - preds.
kom. za delo z žen., Vučajnk Marko - preds. kom. za delo z mlad., Ivša Zvonko
- preds. kom. za delo z veter., Cvetkovič Jože - preds. kom. za prizn., Škaler
Anton - preds. kom za zg. in propag.
Nadzorni odbor: Zupančič Jože – preds., Polovič Vlado - član, Deržič Anton
- član, Ogorelc Ivan - član, Jurkas Jože - član
Poveljstvo: Polovič Anton - pov., Zupančič Jože in Polovič Franci - pom. pov.,
Deržič Miro - pom. pov. za dih. apar., Frigelj Ivan in Cizel Vlado - pom. pov. za
gas.teh., Frigelj Danijel in Šavrič Damir - pom. pov. za rad. zvezo, Deržič Rudi
- pom.pov.za nev.snovi, Hotko Anton - pom.pov. za prvo pomoč.
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PGD MALI OBREŽ

Leto ustanovitve: 1952
Št. članov: 60
Kratek zgodovinski opis PGD:
Ob ustanovitvi društva je bilo vpisanih 76 članov. Prvi predsednik je bil Anton
Zupančič, prvi poveljnik Ivan Kežman in prvi mentor Anton Šavrič. S prostovoljnim delom je bil zgrajen gasilski dom v letu 1960, pozneje je bil dograjen s
pomočjo izglasovanega samoprispevka. Leta 1968 je bila kupljena prva motorna
brizgalna in nekaj nujne opreme. Prvo manjše vozilo je bilo kupljeno 1980. leta.
To vozilo je bilo že staro in dotrajano, zato so leta 1994 dobili rabljeno vozilo od
PGD Brežice.
Vodstvo PGD - danes
Upravni odbor: Jože Šavrič - preds., Račič Zvonko - blag., Jože Deržič član, Zupančič Stanko - pov., Marija Debeljak - taj., Kežman Damjan - orod.,
Radanovič Bojan - nam. pov., Petelinc Ivan - član, Deržič Robert - član, Valerija
Deržič - preds. žena, Jožica Račič - knjig.
Nadzorni odbor: Kežman Anton- preds., Hervol Jože - nam.preds., Ivan Žmavc
- član in gosp., Iljaž Jože - član, Janko Račič - član.
Poveljstvo: Zupančič Stanko- pov., Radanovič Bojan – nam. pov.
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PGD GABERJE

Leto ustanovitve: 1936
Št. članov: 80
Kratek zgodovinski opis PGD:
Ustanovni člani društva so: Anton Veble, Ivan Glogovšek, Franc Peterkovič in
Ludvik Jurman. Člani so pred vojno od železnice kupili motorno brizgalno. Po
vojni so pričeli z graditvijo doma in ker ni bilo sredstev, jim to ni tako kmalu
uspelo. V letu 1972 jih je zapustila stara brizgalna in s pomočjo GZ so nabavili
novo. Med člani so imeli tudi poklicnega gasilca, ki jim je pomagal nakupovati
opremo. Društvo se od leta 1947 udeležuje tekmovanj in raznih vaj. Člani so se
vedno trudili kaj narediti ali urediti okrog doma.
Vodstvo PGD - danes
Upravni odbor: Robert Lubšina - preds., Bojan Cvetkovič - pov., Robert Volovec
- taj., Roman Šeler - blag., Ivan Šeler ml. - des., Zdravko Radanovič - podpreds.,
Matjaž Volovec - podpov., Marjan Žmavčič - orod., Roman Zemljak - nam.
orod., Ivan Šeler ml. - stroj., Franc Peterkoč - nam. stroj., Matej Radanovič - ref.
za mlad., Daniel Šeler - ref.za prvo pomoč.
Nadzorni odbor: Marjan Blaguševič- preds., Ivan Vogrinc, Bogdan Blažinč,
Sandi Januška, Avgust Lubšina, Feliks Peterkoč, Jožek Kodrič – člani.
Poveljstvo: Bojan Cvetkovič – pov., Ivan Šeler - desetar, Matjaž Volovec – podpov. , Matej Radanovič- ref. za mladino.
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PGD SELA PRI DOBOVI

Leto ustanovitve: 1946
Št. članov: 78
Kratek zgodovinski opis PGD:
Po ustanovitvi je društvo pričelo z delom. Društvo je s prostovoljnim delom
postavilo svoj dom, kupilo gasilski avto in opremo. V začetku 90-tih let je delo
v društvu zamrlo. Na pobudo OGZ Brežice je ponovno zaživelo v letu 1996.
Ustanovljena je bila desetina, ki vsako leto uspešno izvede vaje v društvu, se
udeleži sektorske vaje, skrbi za vsakoletni pregled hidrantnega omrežja, gasilne
opreme in orodja. Člani so opravili nekaj tečajev. Društvo uspešno sodeluje z
vaško skupnostjo, s katero organizirata vsakoletno kresovanje, ter se udeležuje
srečanj vasi Sela – Sele - Selo.
Vodstvo PGD-danes
Upravni odbor: Molan Ivan – preds., Lepšina Jože – podpreds., Petelinc Darja
– blag., Stergar Branka - tajnica, Zorko Branko, Hotko Branko, Vogrinc Franc
– člani.
Nadzorni odbor: Šoštarec Jože – preds., Petelinc Miran in Petelinc Bojan člana.
Poveljstvo: Žibert Miha – pov., Bajc Aleš – podpov.
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PIGD SŠPC DOBOVA

Leto ustanovitve: 1946
Št. članov: 51
Kratek zgodovinski opis PGD:
V SŽ- CENTRALNIH DELAVNICAH Ljubljana d.o.o., Proizvodnja Dobova,
imajo gasilsko društvo registrirano od leta 1952 pri pristojnem organu. Prvi
predsednik društva je bil g. Jurman Ludvik, prvi poveljnik pa g. Šavrič Anton.
Svoj prvi prapor so razvili 1956. leta. Društvo deluje na območju Proizvodnje
Dobova. Članstvo je razdeljeno na dve operativni desetini, od tega je ena desetina starejših članov v rezervi. Imajo gasilski kombi in dve motorni brizgalni
s pripadajočo opremo.
Vodstvo PGD - danes
Upravni odbor: Anton Urek- preds., Crinski Milan, Krošelj Roman, Lubšina
Ivan in Žmavčič Marjan.
Nadzorni odbor: Majcen Jože – preds., Cirnski Milan - član, Blažinč Bernardka
- član.
Poveljstvo: Gramc Vinko – pov. in Deržič Anton- podpov.
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PGD GLOBOKO

Leto ustanovitve: 1927
Št. članov: 100
Kratek zgodovinski opis PGD:
V začetku meseca julija je bil prvi občni zbor, na katerem so izvolili prve organe
društva oziroma čete. Kmalu so kupili ročno brizgalno s konjsko vprego in leta
1937 pričeli z gradnjo lastnega doma, ki je bil obnovljen leta 1997. Po drugi svetovni vojni so se vrnili na opustošene domove in zopet je bila potrebna obnova.
Skozi vsa obdobja je društvo doživljalo vzpone in padce. Njihove aktivnosti so
usmerjene v operativne in preventivne dejavnosti, v pridobivanje sredstev za
nabavo novega vozila in praznovanje 80-letnice PGD Globoko v letu 2007.
Vodstvo PGD - danes
Upravni odbor: Flis Ciril - pred., Živič Martina - podpred., Novoselovič Anica
- taj., Kos Kristina - blag., Slak Stane - pov., Preskar Anton - podpov., Cizl Slavko
- podpov., Cizl Srečko - men.mlad., Preskar Irena - ref.za članice, Šular Ivan ref. za vet., Pajdaš Peter - ref.za priz. in odl., Preskar Bojana - ref.za zg., prop.in
kul., Jelen Miran - gos., Pajdaš Darinka - preds. NO, Petančič Miha - član.
Nadzorni odbor: Pajdaš Darinka- preds., Žmavc Matjaž, Štarkl Boštjan, Flis
Robert, Pavlija Franci – člani.
Poveljstvo: Slak Stane - pov., Preskar Anton – podpov., Cizl Slavko – podpov.,
Cizl Srečko - mentor mladine, Preskar Irena - referentka za članice.
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PGD SPODNJA POHANCA

Leto ustanovitve: 1949
Št. članov: 72
Kratek zgodovinski opis PGD:
Gasilski dom so si uredili v Arnovem selu. 1954. leta so kupili prvo ročno
črpalko, leta 1968 pridobili prvi avtomobil, 1966. leta pa prvo motorno brizgalno. Na gasilskem kongresu leta 1980 v Brežicah so se spoznali z gasilci iz PGD
Idrija in še istega leta podpisali listino o pobratenju.V letu 1981 je bila zgrajena nova garaža za dve gasilski vozili. Svoje znanje člani redno dopolnjujejo
na tečajih in tekmovanjih. Imajo zelo uspešno desetino članic, kar omogoča
prepoznavnost društva tudi izven Posavja. PGD Spodnja Pohanca operativno
pokriva šest vasi.
Vodstvo PGD - danes
Upravni odbor: Gorišek Franc - preds., Kramžer Štefan - podpreds., Fakin Miran - pov., Ivanšek Marjan - podpov., Gorišek Milan - sekt. pov., Kramžer Marica
- tajnica, Sikošek Anica - blag., Gorišek Danica - ref. članic, Bogovič Franc - ref.
vet. in hišnik, člani: Žerjav Ivan, Bogovič Slavko, Šoštarič Jože, Molan Mitja,
Zupan Slavko, Valenčak Jože, Krošelj Rudi.
Nadzorni odbor: Šoštarič Anica - preds., člana: Brečko Milan in Molan Anton.
Poveljstvo: Fakin Miran – pov., Ivanšek Marjan - podpov., Gorišek Milan - sektorski pov., Gorišek Danica - referentka članic.
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PGD DEČNO SELO

Leto ustanovitve: 1934
Št. članov: 119
Kratek zgodovinski opis PGD:
Požarni okoliš zajema vasi Dečno Selo, Glogov Brod, del vasi Trebež in del vasi
Artiče. Prvo gasilsko četo so ustanovili 1934. leta, 1936. leta
so kupili ročno brizgalno, 1954. leta prvo motorno brizgalno, 1973. leta pa prvi
gasilski avto. 1981. leta so imeli razvitje prapora, 1982. leta prejem kombi vozila
in prenosne motorne brizgalne Rosenbauer, leta 1989 so imeli otvoritev novega
gasilskega doma, 1992. leta so kupili novo orodno vozilo, 1996. leta je sledil nakup rabljene avtocisterne in leta 2004 so razvili novi gasilski prapor.
Vodstvo PGD - danes
Upravni odbor: Antonija Ban -preds., Jože Urek - podpreds. in podpov., Franc
Rožman ml.- podpred., Jože Krošl - pov., Ivana Petan - taj.in blag., Ivan Urek,
Jože Petan, Franc Štritof, Janko Cerjak - voznik AC, Miha Pribožič, Sandi Cizelj
stroj.in voznik AC, Peter Berstovšek - podpov., Boris Ožvald, Andrej Levak orod. in Franc Krošel - član.
Nadzorni odbor: Andrej Mešiček- preds. , Ivan Herceg, Anton Kocjan, Martin
Cerjak in Janez Lipej – člani.
Poveljstvo: Jože Krošl - pov., Jože Urek - podpov. in radijske zveze, Peter
Berstovšek – podpov.
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PGD PIŠECE

Leto ustanovitve: 1908
Št. članov: 101
Kratek zgodovinski opis PGD:
Pobudo za ustanovitev društva sta dala učitelja F. Kokot in J. Kostanjšek. Dom so
pričeli graditi 1924. leta in 1960. leta razvili svoj prvi prapor. Ob pomoči krajanov
so 1968. leta kupili motorno brizgalno. Da je bila volja do dela večja, so 1974. leta
kupili rabljeno gasilsko vozilo. Za mlade člane je bila nabavljena leta 1974 motorna
brizgalna. V 90-tih letih je društvo posvečalo posebno skrb izobraževanju in tekmovanju na občinskem in regijskem področju. Najpomembnejši dan za pišečke gasilce je bil 1998 .leta, ko so prevzeli novo gasilsko vozilo.
Vodstvo PGD - danes
Upravni odbor: Jože Omerzel - preds., Jože Pšeničnik - podpreds., Marijanca
Štrbuncl - taj., Marjanca Bedič - blag., Jože Krulc - pov., Bojan Štrbuncl - podpov. in
ment. mlad., Jožica Iljaž - ref. za članice, Irena Krulc - vodja pion.in mlad., Bojan
Koprivc - orod., Franc Medved - gos., Ivan Dušič - preds. veter., Slavko Umek, Tomi
Dušič in Anton Zemljak - člani.
Nadzorni odbor: Peter Skrivalnik – preds,, Marija Ana Ogorevc in Jože Štrbuncl
- člana.
Poveljstvo: Jože Krulc - pov., Bojan Štrbuncl - podpov. in ment. mlad., Miran Černelič
- podpov., Irena Krulc - nam. vod. mlad., Jožica Iljaž - ref. za članice, Franci Žgalin pom. za delo z mlad., Matjaž Avflič - pom.pov. za dih. apar., Tomi Dušič - pom. pov.
za rad. zveze, Jože Jagrič - vod. voznikov in Bojan Koprivc - orodjar.
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PGD SROMLJE

Leto ustanovitve: 1976
Št. članov:
Kratek zgodovinski opis PGD:
Društvo je že pred tem delovalo deset let. Začetek ponovnega delovanja je bil
v stari šoli in kasneje so dozidali prizidek – orodjarno in na vrhu še sejno sobo.
V sklopu s CZ so 1977. leta kupili avtomobil, ki so ga preuredili v gasilsko vozilo. 1978. leta so na željo ustanovnih članov ustanovili še pionirsko in
žensko desetino. 1979. leta so kupili in razvili nov prapor. 1996. leta so postavili
nov gasilski dom. Dobro napredujejo tudi na izobraževalnem in tekmovalnem
področju. Zelo so ponosni na mladinsko in žensko desetino, ki je bila že trikrat
na državnem tekmovanju.
Vodstvo PGD - danes
Upravni odbor: Stanislav Petan - pred., Ivan Bertole st.- gos., Ivan Bertole ml.gl. stroj., Bojan Volčanjšek - pov., Kristina Suša - blag., Vesna Kozole - tajnica,
Anton Ban- prap., člani: Anton Butkovič, Slavko Petan, Anton Šurbek, Ivan
Knez, Darko Suša, Peter Jeršič, Branko Krošelj, Martin Vodopivec.
Nadzorni odbor: Ivan Ban, Janko Petan, Bojana Butkovič.
Poveljstvo: Bojan Volčanjšek - poveljnik, podpoveljniki: Janez Volčanšek, Igor
Verstovšek za operativo, Edi Rožman za tekmovanja, Slavko Jeršič za dihalne
aparate.
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PGD KRIŽE 1999

Leto ustanovitve: 1999
Št. članov: 52
Kratek zgodovinski opis PGD:
Ustanovni občni zbor je štel 22 članov. Ob ustanovitvi so dobili od GZ Brežice
terensko vozilo s prikolico. Leta 2004 so kupili rabljeno motorno brizgalno. V
letu 2001 so pričeli z gradnjo večnamenskega doma, v katerem bodo tudi gasilci imeli svoje prostore. Že od ustanovitve so člani društva zelo aktivni na tekmovalnem področju. Udeležili so se vseh tekmovanj, ki so bila organizirana v
GZ Brežice in v 4. sektorju. Društvo ima dovolj podmladka, tako se ni bati za
obstoj društva.
Gasilsko miselnost bodo med svoje krajane širili tudi v bodoče.
Vodstvo PGD - danes
Upravni odbor: Grmšek Ivan - preds., Umek Darko – pov., Germšek Ivan - član,
Sikošek Franc – podpov., Sotošek Marija - član, Simonišek Peter - član, Ban
Ladislav - član, Umek Irena - član, Ban Majda - član.
Nadzorni odbor: Grmšek Marija - preds., Lah Jože, Umek Boštjan, Umek Vesna,
Sikošek Srečko – člani.
Poveljstvo: Umek Darko – pov., Sikošek Franc – podpov.
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PGD OBREŽJE

Leto ustanovitve: 1926
Št. članov: 102
Kratek zgodovinski opis PGD:
Takoj po ustanovitvi so začeli zbirati finančna sredstva za nakup gasilske opreme. Z
zbranimi sredstvi od vrtnih veselic, prispevkov krajanov ter posojila so 1928. leta kupili
prvo motorno brizgalno. Leta 1949 je bil zgrajen prvi zidani gasilski dom, ki je bil 1952
leta porušen. Istočasno so pričeli z gradnjo novega
gasilskega doma. Leta 1963 so kupili orodno gasilsko vozilo in 1966. leta motorno
brizgalno. Gasilski dom so dogradili in obnovili ter tudi svečano prevzeli leta 1986, prav
tako tudi gasilsko avtocisterno. Društvo sodeluje tudi s sosednjimi društvi iz Hrvaške.
Vodstvo PGD - danes
Upravni odbor: Darko Leskovec - preds., Mladen Mezga - podpreds., Renata Starčevič
- podpreds., Ivan Leskovec - čast. preds., Sandi Bratoš - pov., Matej Frigelj in Zoran Gajski - podpov., Nikolina Mezga - taj., Slobodanka Zobarič - blag., Alojz Božič - gos., Slavko
Štojs - prapor., Mladen Mezga - preds.kom.za delo z mlad., Stanka Žokalj - preds.kom.
za delo s članicami, Marijan Budič - preds.kom. za veter., Igor Kos - član.
Nadzorni odbor: Alojzij Zobarič - preds., Ivan Prosenik - član, Roman Žokalj - član.
Poveljstvo: Sandi Bratoš - pov., Zoran Gajski in Matej Frigel j- podpov., Iztok Kršlin
- vodnik, Mladen Mezga - pom. pov. za nap. za zašč. dih., Jože Pintarič - pom. pov.
za zveze, Renata Starčevič - pom. pov. za prvo pomoč, Dejan Povh - pom. pov. za nev.
snovi, Ciril Pangrčič - pom. pov. za vzd. vir. pož. vode, Igor Kos - orod., Matej Grubič
- gl. strojnik.
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PGD VELIKA DOLINA

Leto ustanovitve: 1935
Št. članov: 86
Kratek zgodovinski opis PGD:
Prostovoljno gasilsko društvo je bilo ustanovljeno leta 1935. Deluje na celotnem
območju KS Velika Dolina. V požarnem okolišu živi 1189 prebivalcev v 11.
vaseh. Društvo je razvrščeno v III. kategorijo po kategorizaciji GZ Brežice. Operativno deluje v 5. sektorju. Društvo ima gasilski dom z garažnimi prostori za
gasilsko vozilo GV-1 in GVC-16/50.
Vodstvo PGD-danes
Upravni odbor: Srečko Barkovič-predsednik, Ivan Vogrin-podpredsednik, Igor
Barkovič-poveljnik, Božidar Bajs-podpoveljnik, Jernej Rostohar-tajnik, Vladimir Godec-blagajnik, Valerija Sodič-vodja žena, Duško Lončarič-vodja mladine,
Alojz Lazanski in Damjan Tomše –orodjarja.
Nadzorni odbor: Miran Kuhar-predsednik, Ana Godec-članica, Ivan Barkoviččlan, Ivan Lazanski-član, Kristjan Frigelj-član.
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PGD SKOPICE

Leto ustanovitve: 1933
Št. članov: 132
Kratek zgodovinski opis PGD:
PGD Skopice pokriva območje KS Skopice, letališki kompleks Cerklje ob Krki in celotni VI. sektor Skopice. Prva motorna brizgalna je bila nabavljena leta 1935, prvo gasilsko vozilo IMV leta 1966, avtocisterna leta 1978, gasilsko vozilo PEGEOUT BOXER
leta 2003. Društvo ima svoj gasilski dom. Zraven operative in preventive se ukvarjajo
še z dodatnimi dejavnostmi, kot so prevozi vode, požarna straža na prireditvah in
podobno.
Vodstvo PGD - danes
Upravni odbor: Kalin Franc - preds., Gramc Jože - podpreds., Rudman Vanja - tajnica,
Ferenčak Miro - blag., Kodrič Anton - pov., Baškovič Jože in Ferenčak Igor - podpov.,
Prah Albin - stroj. ref., Martina Kodrič - ref. za žene, Baškovič Stane - mlad. ref., Hotko
Janko - pom. pov. za zveze, Horžen Boštjan - gos., Kodrič Martin - pom. pov. za dih.
apar., Kalin Dušanka - pom. pov. za prvo pomoč.
Nadzorni odbor: Bogolin Stanko – preds., Škofljanc Anton in Škofljanec Ivan - člana.
Poveljstvo: Kodrič Anton - pov., Baškovič Jože in Ferenčak Igor - podpov., Kodrič
Martin - pom. pov. za dih. apar., Baškovič Slavko - pom.pov.za zveze, Kodrič Anton
- pom. pov. za nev. snovi, Kalin Dušanka - pom. pov. za pr. pom., Jazbec Jože - pom.
pov. za vod. vire, Hotko Janko - gos., Horžen Boštjan - nam. gos., Ferenčak Miro - gl.
str., Plevanič Anton - nam.stroj., Baškovič Stane - ref. za mlad., Ferenčak Igor – nam.
ref. za mlad., Bogolin Andrejka - ref. za žene, Kodrič Martina - nam. ref. za žene.
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PGD CERKLJE OB KRKI

Leto ustanovitve: 1903
Št. članov: 69
Kratek zgodovinski opis PGD:
Društvo je bilo ustanovljeno na pobudo vaščana Alojza Marinčka. Imeli so ročno
brizgalno na kolesih in nekaj cevi ter ročnike. Vse to je bilo spravljeno v leseni
»šupi«. Kasneje so pridobili motorno brizgalno. Po vojni so usposobili gasilski
dom, ki je služil tudi kot kulturni dom. Leta 1965 so razvili prvi gasilski prapor
in dobili novo motorno brizgalno, s tem pa pritegnili gasilski podmladek. V
društvu dajejo poudarek na mlade, saj se udeležujejo tudi tekmovanj. Leta 2004
so organizirali 1. tabor mladi gasilec v GZ Brežice.
Vodstvo PGD - danes
Upravni odbor: Račič Bogdan – pov., Barbič Stanko – podpov., Arh Jože – preds.,
Pflege Franci - podpreds., Škulj Vera - blagajnik, Simon Turšič - tajnik, Gramc
Jože - član.
Nadzorni odbor: Butara Albin – preds., Bevc Ivan in Gramc - člana.
Poveljstvo: Račič Bogdan – pov., Barbič Stane – podpov., Simon Turšič - mentor
za mladino.
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PGD KRŠKA VAS

Leto ustanovitve: 1923
Št. članov: 105
Kratek zgodovinski opis:
Ustanovnega občnega zbora , ki je bil v mesecu aprilu, se je udeležilo 25 krajanov Krške vasi in Velikih Malenc. Društvo je uspešno delovalo, se opremljalo in
gasilo požare vse do leta 1940, ko je bila celotna vas izseljena. Velika pridobitev
za društvo je bilo leto 1978, ko so s pomočjo Gasilske Zveze Brežice pridobili
orodno vozilo IMV 1600, seveda s pripadajočo opremo. Prav tako je bilo prelomno leto 2005, saj so dočakali novo gasilsko vozilo, ki pomeni nov mejnik
v operativnem delovanju gasilskega društva Krška vas. Društvo pokriva dve
krajevni skupnosti.
Vodstvo PGD - danes
Upravni odbor:Dušan Prah – preds., Jože Piltaver – podpreds., Zvonko Gorišek
- blagajnik, Roman Avguštin - tajnik, Aleksander Mladkovič - mentor mladine,
Franc Piltaver - član, Matjaž Jamnikar - član, Andrej Gramc - član, Jože Baškovič
- član.
Nadzorni odbor: Avguštin Franc – preds., Martin Baškovič - član, Stane Ilc član.
Poveljstvo: Jože Kranjec – pov., Marjan Lubšina – podpov., Marjan Zagorc gospodar-strojnik.
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PGD PIROŠICA

Leto ustanovitve: 1949
Št. članov: 42
Kratek zgodovinski opis PGD:
PGD pokriva območje devetih vasi KS Cerklje ob Krki,
na desnem bregu reke Krke ter Krško vas, Kamence in Čedem, ki spadajo v
sosednjo KS. Sedež društva je na Dolenji Pirošici. Po dvajsetih letih gostovanja z
opremo po različnih domačijah, je bil leta 1970 zgrajen gasilski dom. Leta 1999
so ga dogradili.V društvu imajo 5 veteranov. Imajo tudi mladinsko in pionirsko desetino. Veliko pozornost posvečajo mladim. Trudijo se na operativnem in
preventivnem področju.
Vodstvo PGD - danes
Upravni odbor: Ivan Golob - preds., Karel Kožar - podpreds., Marjan Štefanič –
pov., Branko Zakovšek – podpov., Andrej Golob - tajnik, Sonja Boyd - blagajnik,
Anton Dornik - član.
Nadzorni odbor: Franc Pavlovič - preds., Ludvik Zakovšek - član, Branko
Štefanič - član.
Poveljstvo: Marjan Štefanič- pov., Branko Zakovšek- podpov., Alfonz Oštir komisija za delo z mladimi.
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PGD BIZELJSKO

Leto ustanovitve: 1893
Št. članov: 50
Kratek zgodovinski opis PGD:
Tedanji ustanovitelji so strmeli za požarno obrambo, saj so za gašenje imeli
vedro iz konoplje, ki se je ohranilo do danes. Društvo je imelo tudi svojo godbo.
Prva gasilska električna sirena je bila pritrjena na stolpu 1963. leta, hkrati je
bilo razvitje prapora. Nov kombi, ki so ga nestrpno pričakovali, je v društvo
prispel 1968. leta. Enajst let kasneje so pridobili še avtocisterno, ki še danes služi
svojemu namenu. Leta 1995 so odprli nove garaže in klubske prostore ter s tem
omogočili boljše delovne pogoje članom društva. Člani društva se po zmožnosti
izobražujejo.
Vodstvo PGD - danes
Upravni odbor: Ervin Kovačič – preds., Herman Premelč- pov., Jernej Geršak
in Janez Kostanjšek - podpov., Slavica Kovačič - blagajničarka, Dragica Blažič
- referentka za žene, Lidija Balon - tajnica.
Nadzorni odbor: Igor Iljaž - predsednik, Alojz Antolovič - član, Robi Sotler član.
Poveljstvo: Herman Premelč - poveljnik, Jernej Geršak - podpoveljnik, Janez
Kostanjšek - podpoveljnik.
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PGD OREŠJE NA BIZELJSKEM

Leto ustanovitve: 1949
Št. članov: 60
Kratek zgodovinski opis PGD:
Po ustanovitvi društva so člani sestankovali po gospodinjstvih, prav tako so
se pripravljali na prvi tečaj za izprašanega gasilca. Kasneje so se s KS Bizeljsko
dogovorili, da so uporabljali prostore v stari šoli, ki so danes njihova last.V svoji
sredi so imeli člana, ki je bil med ustanovnimi člani in postal poklicni gasilec,
danes veteran. Prvo motorno brizgalno so nabavili 1957. leta, prvo vozilo, že
rabljeni kombi leta 1988, staro brizgalno so 1998. leta zamenjali z novo, katero so lahko začeli prevažati 2000.leta z novim gasilskim vozilom. Društvo želi
največ narediti na preventivi.
Vodstvo PGD - danes
Upravni odbor: Kovačič Zvonko - preds., Malus Ivan - podpreds., Omerzo Mitja – pov., Polak Zvonko - pom. pov., Pavlin Boris - blag., Požek Jože - nam.blag.,
Pavlin Marica - tajnica, Žertuš Silva - nam.taj., Žertuš Dušan - gospodar.
Nadzorni odbor: Zagmajster Blaž – preds., Žniderič Slavek - član, Blažinčič
Franc - član.
Poveljstvo: Omerzo Mitja – pov., Polak Zvonko – pom. pov., Pavlin Ivan - mentor mladine.
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PGD STARA VAS

Leto ustanovitve: 1919
Št. članov: 57
Kratek zgodovinski opis PGD:
Društvo je kmalu po ustanovitvi dobilo prvo ročno brizgalno. Leta 1930 se je
gasilska četa pridružila gasilski četi Bizeljsko in skupaj sta delovali do 1941. leta.
Vaščani so 1946. leta kupili ročno brizgalno, 1950. leta pa so nabavili prvo motorno brizgalno. Leta 1955 je društvo dobilo v upravljanje zgradbo in zemljišče,
na katerem stoji še danes, med leti 1987-1990 popolnoma adaptiran gasilski
dom. Prvo vozilo so kupili leta 1975, prvo terensko vozilo pa leta 1990. Novo
motorno brizgalno je društvo kupilo 1996. leta.
Vodstvo PGD - danes
Upravni odbor: Balon Zvonko - preds., Zagmajster Jože - podpreds., Rožman
Leon - blag., Rajterič Uroš - tajnik., Kajs Zvonko - pov., Urek Branko - podpov.,
Narat Branko - pom. pov. za rad. zveze, Balon Branko - gos., Veršec Jože - orod.,
Rajterič Peter - pov. mladine.
Nadzorni odbor: Zagmajster Andrej- predsednik, Balon Matjaž- član, Rožman
Sebastijan- član.
Poveljstvo: Kajs Zvonko - pov., Urek Branko – podpov., Rajterič Peter - pov.
mladine, Narat Branko – pom. pov. za radijske zveze, Veršec Jože - orodjar.
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PGD MIHALOVEC

Leto ustanovitve: 1924
Št. članov: 184
Kratek zgodovinski opis PGD:
Ročno brizgalno jim je leta 1925 kupila občina Mihalovec. Prvi dom je bil zgrajen leta
1929. Do druge svetovne vojne se je društvo opremljalo po svojih močeh. Prvo motorno
brizgalno so kupili leta1958, leta 1959 so razvili svoj prapor. Leta 1982 so povečali dom.
Zaradi velikega požarnega okoliša in uspešnega operativnega dela je v letu 1999 društvo
postalo osrednja enota 8. operativnega sektorja. PGD Mihalovec je od leta 1980 pobrateno
z društvom DVD Bobovec iz Hrvaške in od leta 1982 s PGD Hajdina. So tudi prejemniki
velikega števila priznanj in odlikovanj, posebej so ponosni na bronasti znak CZ.
Vodstvo PGD-danes
Upravni odbor: Mihael Boranič – preds., Jože Urek – podpreds., Peter Herakovič – pov.,
Marjan Vučajnk – podpov., Janko Avžin – podpov., Stanko Gerjevič – taj., Tone Tomše
– blag., Stanka Tominc – v. žena, Katerina Gerjevič – v. kom. za priz., Ivan Škvarč – vodja
veter., Peter Bunetič – izob., Peter Furlan – v. mladine, Martin Zupančič – v. za prop. in
kulturo, Jože Čančer – gospodar, Anton Kežman – član U.O.
Nadzorni odbor: Jože Glogušek – preds., Franc Škvarč – podpredsednik, Martin
Herakovič, Jože Gašperin in Jože Budič st. - člani .
Poveljstvo: Peter Herakovič – pov., Marjan Vučajnk – podpov., Janko Avžin – podpov.,
Damjan Gerjevič – pom. pov. za zveze, Anton Kežman – pom. pov. za nev. snovi, Peter Vučajnk – pom. pov. za zaščito dihal, Matej Vučajnk – pom. pov. za stroj., Kristjan
Zupančič – pom. pov. za presk. z vodo, Mihaela Boranič – pom. pov. za prvo pomoč,
Peter Furlan – pom. pov. za tekmovanje.
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PGD MOSTEC

Leto ustanovitve: 1924
Št. članov: 65
Kratek zgodovinski opis PGD:
Ustanovljeno je bilo 1924 leta in je delovalo do 2.svet. vojne katera je njegovo
delo prekinila za 4 leta. Ponovno je začelo delovati l. 1945 in je aktivno še dandanes. Prvi gasilski dom PGD Mostec so leta 1926 preselili na sedanjo lokacijo.
L.1936 so ga nadzidali tako, da so v pritličju pridobili skladišče gasilske opreme in garažo, nad njim pa sejno sobo. Prvi prapor so razvili l. 1963.
Društvo ima sedaj 55 veteranov in 10 veterank.
Že l. 1953 so kupili rabljeni 8-sedežni osebni avtomobil in ga preuredili v gasilski avto. Malo kasneje so nabavili IMV-jev avtomobil in l. 1979 TAM-ov gasilski
avto, ki ga uporabljajo še dandanes.
Društvo je bilo v preteklosti zelo aktivno in v tekmovalnem duhu so osvojili
mnogo priznanj. Najbolj so ponosni na diplomo doseženo s prvim mestom, in
sicer l. 1949 na tekmovanju z motorno brizgalno v Krški vasi.
Vodstvo PGD-danes
Upravni odbor: Stane Erlah- predsednik, Andrej Zobarič-tajnik, Franc Cetinpoveljnik, Franc Merslavič-podpoveljnik, Jože Peterkovič-blagajnik ter člani:
Janko Krulc, Darko Zobarič, Boris Vlaški, Davor Vlaški
Nadzorni odbor: Branko Poček, Ernest Sečen, Darko Zobarič
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PGD LOČE

Leto ustanovitve: 1927
Št. članov: 69
Kratek zgodovinski opis PGD:
Na pobudo takratnega župana Ivana Kovačiča so ustanovili društvo, ki je imelo
35 članov. Istega leta so kupili ročno brizgalno. Takoj po ustanovitvi se je društvu
priključila vaška godba na pihala. Leta 1928 so zgradili svoj prvi gasilsko-godbeni dom. Že leta 1935 so nabavili poltovorni avto, katerega so predelali za gasilske namene. Prvo motorno brizgalno je društvo kupilo z denarjem od prodaje
avtomobila leta 1954. Leta 1964 so zgradili nov dom. Ob 50-letnici društva so
razvili svoj prvi prapor. Društvo je prejelo srebrno republiško priznanje CZ leta
2000.
Vodstvo PGD - danes
Upravni odbor: Vladimir Guček - preds., Alojz Supančič - podpreds., Vinko
Gramc - pov., Matjaž Urek - podpov., Jože Frigelj - tajnik, Franc Drugovič - mentor mladine, Toni Katič - strojnik, Dejan Šintič - orodjar, Ivan Kovačič - član.
Nadzorni odbor: Franc Špiler – preds., Feliks Jurman - član, Darko Kežman
- član.
Poveljstvo: Vinko Gramc – pov., Matjaž Urek – podpov., Toni Katič - strojnik,
Dejan Šintič - orodjar, Davor Guček - referent za zveze.
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PGD RIGONCE

Leto ustanovitve: 1927
Št. članov: 56
Kratek zgodovinski opis PGD:
Leta 1937 je društvo dobilo parcelo, na kateri so zgradili gasilski dom. Po vojni
se je ponovno začelo aktivno delo vse do danes. Kupili so gasilsko opremo,
sodelujejo na prireditvah, vključeni so v gašenje požarov daleč naokoli, tudi na
Hrvaškem. Prirejali so gasilske prireditve in tudi gledališke igre in z izkupičkom
nakupovali opremo, brizgalno, avtomobil, uniforme ter delavne obleke. Organizirali so tudi skupne vaje društev. Število članov se iz leta v leto povečuje.
Vodstvo PGD - danes
Upravni odbor: Proselc Branko - preds., Pavlovič Beni - podpreds., Černelič
Martin - pov., Deržič Jože - podpov., Jurkas Albin -tajnik, Furlan Jože - blag.,
Deržič Toni - ref.za mlad., Hotko Slavko - orod., Cvetkovič Mirko in Cirnski
Toni - str.ref., Dvornik Martin - prap., Cirnski Marjan - hišnik, Blažič Zvonko in
Rajko Cvetkovič - voznika.
Nadzorni odbor: Vučajnk Stanko- preds., Cirnski Milan - član, Cvetkovič Rajko
- član.
Poveljstvo: Černelič Martin- pov., Deržič Jože- podpov., Deržič Toni - referent
za mladino.
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GASILSKI PIHALNI ORKESTER LOČE

Leto ustanovitve: 1920
Št. članov: 51
Kratek zgodovinski opis:
Po vrnitvi iz 1. svetovne vojne so začeli mladi “ločki” fantje razmišljati o tem,
kako bi uresničili svojo željo po razvedrilu, pa tudi potrebo po igranju in
zaslužku.
Po enem letu vztrajnega učenja so se začeli samostojni nastopi. Leta 1925 je
godba štela 14 članov, leta 1930 pa jih je igralo že 25. Poleg veselic, cerkvenih
procesij in “ohceti” so se udeležili tudi gasilskih kongresov (leta 1930 in 1939)
v Ljubljani, Mariboru in Celju. Po končani vojni je godba spet oživela in začela
sprejemati mlade moči. Vse do leta 1976 je za razvoj godbe skrbel domači kapelnik Alojz Bogovič.
Danes godbo vodi mlad in perspektiven dirigent profesor Daniel Ivša. S svojo
strokovnostjo in glasbenim elanom navdušuje prijatelje godbenike nad vedno boljšo kvaliteto igranja. Z marljivim delom in trudom so se pripravili na
zahtevno tekmovanje godb v II. koncertni težavnostni stopnji in v Kamniku, 11.
maja 2003 osvojili srebrno plaketo.
Godba zadnja leta uspešno sodeluje z drugimi pihalnimi orkestri. Pobratena je
z godbo Schlosskapelle Neuhaus - Suha, z Godbo na pihala Šmihel iz Avstrijske
Koroške in s Pihalnim orkestrom iz Šentjanža pri Dravogradu.
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PGD CERINA

Leto ustanovitve: 1932
Št. članov: 115
Kratek zgodovinski opis PGD:
PGD Cerina je nosilna enota IX. sektorja, v katerem deluje še PGD Sobenja vas.
Pokriva šest vasi in celoten kompleks Term Čatež. Ima tri operativne enote ter
mladinsko in pionirsko desetino. Sedež društva je v gasilskem domu Cerina, v
katerem je garaža za dve vozili, poveljniška soba, garderoba ter večnamenska
dvorana. Društvo razpolaga z vozilom MAN- GVC 16/40 IN PEUGEOT GVM/1.
Vozila in operativne enote so dobro opremljene.
Vodstvo PGD - danes
Upravni odbor: Jože Grubič - preds., Miško Račič - podpreds., Martin Tomše
- sek. povel., Aleš Zorko - povel., Igor Budič - podpov., Petra Piškur - taj., Rozika
Račič - blag., Peter Pavlovič - men. za mladino, Slavica Budič - men. za žene,
Vladislav Deržič, Mirko Špolar, Janko Račič, Ivica Povh, Rozika Šneberger,
Franci Bratanič – člani.
Nadzorni odbor: Anica Pavlovič - preds., Marija Zorko - članica, Stane Potokar
- član.
Poveljstvo: Martin Tomše - sek. pov., Aleš Zorko – pov., Igor Budič – podpov.,
Peter Pavlovič - men. za mladino, Slavica Budič - men. za žene.
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PGD SOBENJA VAS

Leto ustanovitve: 1932
Št. članov: 67
Kratek zgodovinski opis PGD:
Ob pobudah krajanov je bilo ustanovljeno gasilsko društvo 1932. leta in istega
leta je bil postavljen tudi gasilski dom, katerega so kasneje obnovili. Leta 1969
so kupili novo motorno brizgalno, 1988. leta so kupili novo, prvo orodno vozilo.
Pred dvema letoma pa so od PGD Cerina dobili gasilsko cisterno.
Veliko pozornost dajejo preventivi. V svoje vrste vključujejo tudi mlade, po
možnosti se tudi izobražujejo.
Vodstvo PGD-danes
Upravni odbor: Volk Jože - preds., Semenič Anton – pov., Jurečič Albin - tajnik,
Beribak Anton - član.
Nadzorni odbor: Volk Miha - preds., Komučar Marko - član, Baškovč Jernej
- član.
Poveljstvo: Semenič Anton - pov., Komučar Andrej - podpov.

47

50 LET GASILSKE ZVEZE BREŽICE

Kronika Gasilske zveze Brežice 1955 - 2005
Izdala in založila Gasilska zveza Brežice
Zbrali in uredili: Silva Žertuš, Vinko Cvetkovič, Mihael Boranič
Grafična priprava: Mrgb d.o.o.
Tisk: ARtisk - Aleksander Rožman s.p.
Naklada: 500 izvodov
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