
80. let gasilcev Grabšinski breg 
 
Davnega leta 1939, pred 80. leti je bilo ustanovljeno prostovoljno gasilsko društvo 
Grabšinski breg. Ustanovni občni zbor je bil na domačiji Avgusta Šek na 
Grabšinskem bregu. Takrat so vsi ustanovni člani bili mnenja, da društvu poimenujejo 
Grabšinski breg, čeprav to ime uradno na zemljevidu sploh ne obstaja. 
In tako je od takrat že preteklo 80 let aktivnega dela kot pomoč ljudem v stiski v 
primeru požarov ter naravnih in drugih nesreč. 

Kot vsako leto je društvo pripravilo redni letni občni zbor s to razliko, da je bil v 
letošnjem letu še bolj svečan prav zaradi obletnice društva. Najprej so nam za 
pričetek zasedanja zapeli Mladi veseljaki iz Cirkulan, nadaljevali so domači pionirji, ki 
so na preprost in otroški način orisali kje in kako je društvo nastalo. Pozdravni 
nagovor je pričel predsednik društva Matej Holc, ki je pozdravil vse prisotne in 
predlagal dnevni red ter organe občnega zbora. Sledila so poročila o delovanju 
društva v preteklem letu. V teh besedah je bilo posebej izpostavljeno srečanje 
starejših gasilk in gasilcev GZ Občine Juršinci, občnih zborov sosednjih društev in 
skupščine GZ, v aprilu smo se udeležili spomladanske čistilne akcije po občini 
Juršinci. Prav tako aprila smo bili alarmirani zaradi večjega požara gospodarskega 
poslopja v Sakušaku. Na praznik upora proti okupatorju se člani tradicionalni dobimo, 
da podremo in pripravimo majsko drevo, ter kurilni material za kres. Priredili smo 
tradicionalno srečanje gasilcev in vaščanov v počastitev praznika dela, ki je dobro 
uspelo. V mesecu maju in v organizaciji  GZ Juršinci smo se odpravili k Florjanovi 
maši na čast našega zavetnika. Udeležili smo se tudi Kongresa GZS na Ptuju, kar je 
edinstven dogodek, ki ga mogoče več dolgo ne bo v naši okolici. 
18. junija smo na občini Juršinci svečano podpisali pogodbo za nabavo novega 
gasilskega vozila s podjetjem GVP. Glede na to, da smo veter pri nabavi novega 
vozila zajeli s polnimi jadri smo 18.11. že prevzeli podvozje za novi gasilski avto. 
Tako lahko že rečemo, da smo ponosni lastniki novega podvozja znamke MAN. 
Po tehtnem premisleku članov društva pred letoma, je padla odločitev, da je čas, da 
se v garaži zamenja obstoječe dotrajano vozilo za sodobnejše. To idejo je podprl tudi 
župan in občinski svet. To pa so bili razlogi, da smo sestavili komisijo za nabavo 
novega vozila, ki je zavihala rokave in pripravila smernice, želje in vso potrebno 
dokumentacijo za novo sodobno gasilsko vozilo GVC 16/25, ki bo služilo svojemu 
namenu naslednja desetletja. Ob menjavi vozila smo sprejeli odločitev, da 
zamenjamo kombinacijo vozil z namenom dopolnjevanja s sosednjim društvom iz 
Gabrnika, kar pomeni, da bomo pridobili vozilo z večjim številom moštva ter več 
opreme za primere reševanja in gašenja. Podvozje novega vozila je že pri 
izdelovalcu GVP, ki izdeluje nadgradnjo in dogovor je, da bo končano do konca 
meseca julija.  Tako društvo pripravlja svečan prevzem novega gasilskega vozila v 
začetku avgusta ob občinskem prazniku. Svečana obletnica in prevzem z veliko 
gasilsko parado bo v soboto popoldan 10. avgusta v okviru občinskega praznika 
občine Juršinci. Za vse podrobnosti bomo vse občane in tudi širše podrobneje 
obvestili v prihodnjih mesecih. Seveda pa že sedaj vabimo vse občane občine 
Juršinci na svečanost ob obletnici društva in prevzemu novega gasilskega vozila 
GVC 16/25. 

Konec junija je potekalo tradicionalno tekmovanje treh GZ, ki je lani potekalo v 
Juršincih. Člani smo pomagali pri postavitvi prog in se tekmovanja tudi udeležili.  
Članice so se udeležile srečanja članic Podravske regije v Majšperk- Bregu. 
Oktobra je bila na podlagi resničnega dogajanja organizirana velika med društvena 
vaja v organizaciji GZ občine Juršinci na kmetiji Hrga prav s takšno predpostavko kot 



se je v resnici dogajalo. V decembru otroci ne morejo tekati okrog, ker je postalo 
mrzlo in tudi snega ni na voljo, so mentorji mladine organizirali otroške delavnice, kjer 
so otroci ustvarjali voščilnice za prihajajoče praznike in jih potem poslali svojim 
najdražjim. S temi dogodki je predsednik povzel pomembnejše dogodke v delovanju 
društva v letu 2018. Sledila so še ostala poročila, ki so jih člani soglasno potrdili. 

V drugem delu občnega zbora je sledilo podelitev napredovanj, priznanj in 
odlikovanj. Najprej so najmlajši prejeli bronaste značke za opravljen izpit iz požarne 
samozaščite, nato smo podelili listine za opravljene specialnosti in listine za 
napredovanje v čin gasilec s katerimi smo pridobili nove operativne moči v društvu. 
Nadaljevali smo s podelitvijo napredovanj v činu in obletnic za dolgoletno delo v 
društvu na operativnem in društvenem področju. Prav posebej ob obletnici je društvo 
prejelo gasilsko odlikovanje I. stopnje podeljeno od Gasilske zveze Slovenije. 

 Med najpomembnejša priznanja zagotovo sodi podelitev listine častnega 
člana društva, ki smo ga v društvu podelili prvič. To listino sta za zasluženo vloženo 
delo v preteklih letih, za prispevek pri razvoju društva prejela Leopold Žmauc in 
Stanko Holc. Leopold je bil dolgoletni blagajnik v društvu v časih, ko se je gradilo in 
nadgrajevalo gasilski dom pri katerem je s svojim delom zelo veliko prispeval k 
današnji podobi gasilskega doma. Stanko pa je bil dolgoletni predsednik, ki je z 
organizacijo in povezovanjem društva prav tako prispeval, da smo danes lahko priča 
društvu, ki se lahko pohvali s prehojeno potjo. Veliko pa je prispeval pri nabavi 
gasilskega vozila, ki ga prav v letošnjem letu menjujemo za sodobnejšega. 

In prav ta menjava gasilskega vozila bo zaznamovala društvo in obletnico 
društva v letošnjem letu. Prelomnico v društvu pa pomeni tudi na občnem zboru 
predstavljeno digitalno ogledalo društva kot smo ga poimenovali ob predstavitvi. 

To ogledalo pa je avtentičen znak društva s katerim se bo predstavljalo 
društvo tudi navzven in pa spletna stan na kateri boste lahko našli vse podatke o 
društvu, novice in zanimivosti ter intervencije v društvu in pa veliko slikovnega 
materiala o delu in dogajanju v društvu. 

Tik pred koncem smo pozvali k besedi še goste na občnem zboru  in tako so 
nas s svojimi mislimi ob obletnici počastili župan občine Juršinci tov. Alojz Kaučič, 
občinska svetnica Dragica Toš Majcen, predsednik gasilske zveze občine Juršinci 
Danijel Mlinarič, predsednica rdečega križa Juršinci Irena Tuš, predsednik športnega 
društva Juršinci Kristjan Lovrec in ostala vabljena gasilska društva. 

Za konec občnega zbora so presenečenje pripravili pionirji, ki so v dvorano 
pripeljali torto ob 80. letnici društva. Prvi rez sta častno opravila predsednik in 
poveljnik društva in tako popestrila jubilejni občni zbor društva. Seveda je kos torte 
po uradnem delu dobil vsak prisoten v dvorani, kjer se je nadaljevala tradicionalna 
pustna zabava. 

S tem smo na kratko opisali dogajanje v prostovoljnem gasilskem društvu 
Grabšinski breg v preteklem letu. Vse ostale informacije lahko najdete na spletni 
strani društva pod domeno>> http://www.grabsinskibreg.si<< ali pa nas preprosto 
obiščete in se pridružite prijetni druščini članic in članov, ki vam ponujajo obilo 
dogodivščin in prijetnega druženja. 

 
       Gasilci PGD Grabšinski breg 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


