
Leto polno dosežkov in presežkov 
PGD Grabšinski breg 

 
Približuje se konec leta 2019 in gasilci iz Grabšinskega brega želimo ob koncu leta, ki 
je kot je navedeno v naslovu leto dosežkov in presežkov, povzeti samo 
najpomembnejše dogodke, ki so se odvili v iztekajočem letu. Vseh dogodkov je bilo 
zaradi prelomnega leta v društvu toliko, da jih je zelo težko opisati vse po vrsti. 

V začetku leta smo izvedli redni letni občni zbor in sicer že 80. po vrsti kar 
pomeni, da je društvo praznovalo okroglo obletnico, ki jo je tudi svečano izpeljalo. Kot 
vsa leta doslej ob rednem zasedanju smo dodali še svečano noto ob praznovanju 
obletnice. V program smo vključili pionirje, ki so na preprost in otroški način v 
pogovornem jeziku orisali kje in kako je društvo nastalo. V drugem delu občnega 
zbora je sledilo podelitev napredovanj, priznanj in odlikovanj, kot plačilo za vso 
opravljeno delo na področju gasilstva pa naj bo to na operativnem področju ali 
organizacijskem. 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.  

 Med najpomembnejša priznanja v društvu 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  
predhodnega gasilskega vozila. 

Ob obletnici in prelomnici v društvu smo na občnem zboru predstavili digitalno 
ogledalo društva kot smo ga poimenovali ob predstavitvi, ker smo na svetovni splet 
dodali spletno stran PGD Grabšinski breg pod domeno: www.grabsinskibreg.si. 
Na naši spletni strani si lahko ogledate vse podatke o društvu, novice, zanimivosti, 
zgodovino, članstvo, opremo, aktualne teme in pa veliko slikovnega materiala o delu 
in dogajanju v društvu, vse do intervencij, ki smo jih izpeljali na domačem območju. 
Za zaključek občnega zbora so presenečenje pripravili pionirji, ki so v dvorano 
pripeljali torto ob 80. letnici društva. S tem dejanjem in častnim rezom prvega kosa, ki 
sta ga opravila predsednik in poveljnik društva smo popestrili jubilejni občni zbor 
društva. Seveda je kos torte po uradnem delu dobil vsak prisoten v dvorani. 

Naslednji prelomni dogodek, ki se zgodi samo na dolgo časovno obdobje je 
sprejem novega gasilskega vozila pod streho domačega gasilskega doma. Kot smo 
že v predhodnih člankih objavili smo v preteklih letih pristopili k nabavi novega 
sodobnega gasilskega vozila 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, kar pomeni, da smo pridobili vozilo 
z večjim številom moštva ter več opreme za primere reševanja in gašenja.  
Slavnostni sprejem je bil izpeljan v soboto 20. julija v popoldanskih urah na ravnem 
delu ceste, ki pelje proti gasilskem domu PGD Grabšinski breg. Prav velika 
posebnost, ki se zgodi zelo poredko je bila istočasna zamenjava vozil, kar smo 
izpeljali tako, da je stari avtomobil odpeljal iz garaže ter se na cesti srečal z novim 
vozilom, kjer je po kratkem postanku in predaji raporta sledila zamenjava voznikov in 
predaja ključev, kjer smo stari avtomobil predali novemu lastniku,  gasilskemu  
društvu Globoko iz okolice Brežic. Sledil je slavolok 46 curkov vode iz gasilskih 
ročnikov, ki so novemu gasilskemu vozilu izkazali dobrodošlico. Pri izvedbi so 
sodelovala sosednja gasilska društva: Gabrnik, Stara gora, Desenci, Mala Nedelja, 
Dornava, Vitomarci in Polenšak. S tem prispevkom se jim ponovno prav lepo 
zahvaljujemo za ves vložen trud in lepo izpeljan slavnostni sprejem. Pred samim 
gasilskim domom pa smo v sprejem vključili tudi naše najmlajše, ki so z vedrovkami 
prav tako pripravili slavolok curkov. S tem dejanjem smo jim vlili voljo in motivacijo, 

http://www.grabsinskibreg.si/


ker se v društvu zavedamo, da na mladih svet stoji in, da bodo prav ti naši najmlajši 
nadaljevali naše humanitarno poslanstvo v naslednjih letih. Seveda je kot se po 
gasilski navadi spodobi sledil ogled vozila in okrepčilo vseh gledalcev in sodelujočih v 
samem sprejemu. Vsi so si z veseljem prvič ogledali novo pridobitev gasilcev 
Grabšinski breg, ki bo v bodoče pripomogla k lažjemu in predvsem učinkovitejšemu 
posredovanju v primeru požarov in ostalih nesreč. 

Največji in osrednji dogodek v letošnjem letu za PGD Grabšinski breg je bil 
svečani prevzem novega gasilskega vozila GVC 16/25 in praznovanje 80. letnice 
društva. Ker je nabava novega vozila zelo velik zalogaj in dogodek se spodobi, da se 
temu primerno obeleži ta dogodek na svečan gasilski način. Tako smo za soboto 10. 
avgusta pripravili gasilki dogodek kot ga v občini Juršinci še ni bilo. Popoldanski 
program smo pričeli z veliko gasilsko parado, ki se je pričela pri Kmetijski zadrugi 
Juršinci in nadaljevala pot mimo svečane tribune pred šolsko avtobusno postajo do 
osrednjega prostora v šotoru na športnem igrišču. Na svečani tribuni pred parado in 
kasneje v šotoru nas je z obiskom počastil podpoveljnik Gasilke zveze Slovenije tov. 
Zvonko Glažar, predstavniki sosednjih gasilskih zvez in prostovoljnega gasilskega 
društva Hartberg iz Avstrije, predstavniki domačega društva, župan občine Juršinci  
g. Aloj Kaučič in občinski svetniki. 
V paradi gasilcev, katero smo pričeli s slovensko zastavo in gasilskim znakom je 
sledila godba na pihala iz Marezig pri Kopru, prapor društva, častni vod gasilcev, vod 
praporjev gasilskih društev, vod mladine, vod članic, gostje iz Avstrije in vod članov. 
Skupaj je v paradi sodelovalo preko 164 uniformiranih gasilcev iz vseh sosednjih 
gasilskih društev in tudi širše ter godbenikov, ki so z igranjem koračnic dajali takt 
koraku vseh udeležencev v paradi. Članskemu delu parade je sledil še motoriziran 
del parade v katerem so sodelovala najprej starodobna vozila in sicer gasilski voz s 
konjsko vprego iz PGD Biš ter gasilci v starodobnih oblekah in opremi, Zastava 750 
imenovani popularni Fičo v gasilki izvedbi, restavrirani orodni avto znamke Borgward 
iz Hartberga v Avstriji ter orodni avto znamke Opel Blitz iz muzeja v Bolehnečicih. 
Sledila so sodobnejša vozila in sicer VW Passat iz PGD Ptuj, moštvena vozila 
Citroen Jumpy iz PGD Gabrnik, Ford transit iz PGD Moškanjci, in Renault trafic iz 
PGD Mala Nedelja, gasilska vozila z vodo iz PGD Trnovci in Kicarja. V nadaljevanju 
so se predstavila gasilska vozila s cisterno iz PGD Cerkvenjak, Trnovci, Sveti Jurij ob 
Ščavnici, avtocisterni iz PGD Gabrnik in Desenc, tehnično vozilo iz PGD ormož in 
prvič v Juršincih tudi avtolestev iz PGD Ptuj. Vodenje parade smo zaupali 
podpoveljniku društva Mateju Tuš, ki je svoje delo izvrstno opravil za kar je bil 
pohvaljen s strani podpoveljnika GZS. 

Po prihodu članov v prireditveni šotor je sledila Slovenska himna in nato  
zasedba sedežev s čemer se je pričel svečani del prireditve, ki jo je strokovno vodil 
moderator Rado Škrjanec. Najprej je zgodovino društva za preteklih 80. let povzel 
predsednik društva Matej Holc. Slavnostni govornik na svečanosti gasilcev PGD 
Grabšinski breg je bil župan občine Juršinci g. Alojz Kaučič. Besede dosežkov in 
vzpodbude iz samega vrha gasilke organizacije je dodal podpoveljnik tov. Zvonko 
Glažar. Vmes so program s pesmijo popestrili domači pevci pevskega zbora Sv. 
Lovrenca in harmonikarka Doris Lajh. Sledil je težko pričakovan trenutek svečane 
predaje ključev in avtomobila svojemu namenu. Ključe je na oder županu g. Kaučiču 
prinesel pionir Luka Frlež, kjer jih je župan z besedami zaupanja predal poveljniku 
Franciju Čuš, le ta pa strojniku Tadeju Tuš, ki je obljubil, da bo za vozilo in opremo 
vestno skrbel ter, da bo vedno pripravljeno za primere potrebe pomoči ob primerih 
požarov ali drugih nesreč. Za Božjo pomoč je z blagoslovom novega gasilskega 
avtomobila poskrbel domači župnik Dušan Todorovič. Strojnik je vozilo tudi preizkusil 
s čimer je pokazal, da je vozilo pripravljeno za vse vrste intervencij. V nadaljevanju 
so za kratek premor poskrbeli gostujoči godbeniki iz Marezig, ki so nam skozi celotno 
dogajanje popestrili praznovanje z glasbo za kar se jim ponovno zahvaljujemo, ker je 
z njihovo glasbeno izvedbo bilo praznovanje toliko bolj slovesno in veselo. 

V nadaljevanju je podpoveljnik GZS tov. Zvonko Glažar predal in pripel 
odlikovanje I. stopnje na gasilski prapor PGD Grabšinski breg za uspešno in aktivno 
80. letno delo v gasilski organizaciji. Svojo besedo pozdravov in dobrih želja v imenu 
društva in številne delegacije je dodal podpoveljnik Andreas Bräu iz prijateljskega 



gasilskega društva Hartberg v Avstriji. Kot je že bilo omenjeno je nabava novega 
vozila zelo velik in zahteven projekt tudi na finančnem področju. Ob izdatni pomoči 
občine Juršinci kateri se ponovno zahvaljujemo za vsa finančna sredstva in pomoč 
pri izvedbi projekta brez pomoči naših občanov in donatorjev ter sponzorjev projekta 
ne bi zmogli. Zato smo v nadaljevanju prireditve vsem, ki so finančno pomagali pri 
realizaciji izročili pisne zahvale za pomoč v obliki bronaste, srebrne in zlate zahvale 
vsem botrom pri nabavi vozila. Izpostavimo naj zlatega botra družino Matjašič iz 
Sakušaka in diamantnega botra Turistično društvo Gomila v Slovenskih goricah. 
Vse prisotne botre smo po prevzemu zahval postavili pred novo vozilo in naredili 
skupinsko fotografijo, ki nas bo še dolgo spominjala kdo so bili srčni ljudje, ki so nam 
pomagali pri nabavi sodobnega gasilskega vozila.  Za vse botre smo tik pred koncem 
pripravili tudi presenečenje, kjer smo izžrebali dva krat po dve osebi, ki so jih prijatelji 
gasilci iz PGD Ptuj s svojo 32 metrsko avto lestvijo dvignili na ogled osrednjega dela 
občine iz ptičje perspektive. Uradni del prireditve smo zaključili z odhodom častnega 
voda in voda praporjev iz prireditvenega prostora. Temu je sledila pogostitev vseh 
gostov ter udeležencev parade in veselo druženje gasilcev ter obiskovalcev ob 
zvokih domačega ansambla Štajerski zvoki. 
Celotne svečane prireditve pa ne bi mogli izpeljati tako, kot smo jo, v kolikor ne bi bilo 
posluha in pripravljenosti pomagati našemu društvu iz strani Športnega društva 
Juršinci, ki so ponudili svoj čas ter prostor v šotoru in  z veseljem pomagali tudi pri 
organizaciji in izpeljavi celotne prireditve. Vsled tega se jim prav posebej v imenu 
PGD Grabšinski breg zahvaljujemo za vso izkazano in prejeto pomoč. 
Novo gasilsko vozilo smo prvič v intervenciji uporabili 3. septembra 2019, ko je v 
nočnih urah močno deževje naneslo večjo količino zemlje iz bližnje njive. Tako smo 
vozilo krstili tudi v realni situaciji in naša želja je, da bo teh situacij čim manj ter, da bo 
bolj služilo za usposabljanje in vaje gasilcev. In prav operativno taktična vaja v 
oktobru, mesecu požarne varnosti je bila že priložnost kjer smo uporabili večino novo 
pridobljene tehnike v simulaciji požara v domu upokojencev v Juršincih. 
Predpostavka je bila, da je prišlo do požara v eni izmed sob v prvem nadstropju in je 
bila potrebna evakuacija stanovalcev doma in pogasitev razširjenega požara v dveh 
nadstropjih. To pa je pomenilo uporabo lestve za dostop v višje nadstropje, izvedbo 
več napadalnih skupin za gašenje, pregled prostorov s termo kamero, prepihovanje 
prostorov za odstranitev dima in še veliko aktivnosti, ki so se dogajale na izvedbi vaje 
v domu starostnikov Juršinci.   

S tem smo na kratko opisali najbolj pomembne dogodke v prostovoljnem 
gasilskem društvu Grabšinski breg v iztekajočem letu 2019. Vse ostale informacije 
lahko najdete na spletni strani društva pod domeno>> www.grabsinskibreg.si<< ali pa 
nas preprosto obiščete in se pridružite prijetni druščini članic in članov, ki vam 
ponujajo obilo dogodivščin in prijetnega druženja. 

Naj Vam na koncu ponovno izrečemo iskreno zahvalo za vso pomoč, ki nam 
je omogočila izpeljavo celotnega projekta z namenom zagotavljanja pomoči vsem, ki 
bodo pomoč potrebovali v primeru požara ali drugih nesreč. 

Ker se leto zaključuje in smo v čarobnem Božičnem obdobju vam voščimo 
Vesele Božične praznike ter, da se vam izpolnijo vse želje, kar si sami želite v letu 
2020. 

Veliko sreče in lepih sanj, 
naj vam prinese božični dan. 

Novo leto naj zaživi 
brez solza in skrbi. 

Vse kar upate naj se vam izpolni, 
vse kar iščete, naj se vam odkrije, 

vse kar v srcu čutite, 
naj se vam v osebno srečo zlije. 
Vesel božič in srečno novo leto. 

 
 
       Gasilci PGD Grabšinski breg 
 



 

 

 
 


