
 

PROŠNJA ZA FINANČNO POMOČ PRI NABAVI 

GASILSKEGA VOZILA GVC 16/25 
 

Prostovoljno gasilsko društvo Grabšinski breg deluje že skoraj 80 let na področju zaščite in reševanja, 

humanosti in pomoči ljudem v vseh vrstah nesreč v občini Juršinci in širše. Društvo je bilo ustanovljeno v 

letu 1939 in  že od začetkov je požare obvladovalo s takratnim razmeram primerno opremo. Tako je prva 

motorna brizgalna bila v domu gasilcem na razpolago že od ustanovitve naprej in je še sedaj kot delujoč 

eksponat v gasilskem domu. V naslednjih letih se je društvo opremilo z gasilskim vozom s konjsko vprego, 

katero je ob pridobitvi traktorjev zamenjal traktor. Vozu je sledilo prvo rabljeno motorno vozilo IMV 1600, 

ki se je v nadaljevanju nadomestilo s kombiniranim vozilom TAM 80 A 5. V sredini 90-ih let se je vozni 

park posodobil z avtocisterno in kombiniranim vozilom, ki sta v uporabi še sedaj. 

V društvu vseskozi deluje preko 100 članov, ki se redno izobražujejo in usposabljajo za vse vrste 

morebitnih nesreč. V naših vrstah aktivno delujejo pionirji, mladinci, članice, člani,  starejše gasilke in 

gasilci. Delujemo na gasilskem in tudi na družabnem področju v katerega vložimo veliko prostega časa.       

S tem namenom smo uredili vadbeno športno rekreacijski prostor za druženje in sprostitev vaščanov in vseh, 

ki se nam pridružijo. Trudimo se po najboljših močeh, da bi bili najbolj uspešni na vseh področjih delovanja 

in posebej še na področju reševanja, vendar nas finančna sredstva omejujejo pri nabavi prepotrebne opreme. 

Ker se naše društvo razvija in želimo biti iz dneva v dan bolj usposobljeni ter v primeru nesreč pomagati 

sočloveku smo primorani slediti zahtevam na področju varstva pred vsemi vrstami nesreč. Za opravljanje 

našega poslanstva pa ni dovolj samo naša pripravljenost za pomoč in žrtvovanje prostega časa, temveč 

potrebujemo tudi sodobno opremo in tehniko, ker se morebitne nesreče bliskovito razvijajo z razvojem 

materialov in tehnologije na vseh ravneh življenja in okolja. 

Ker je obstoječe vozilo staro preko 25 let in dotrajano ter ni več kos vsem vzponom in zahtevnim 

nalogam smo primorani v nabavo novega gasilskega vozila v skladu s predpisi v gasilski organizaciji.  

Zaradi vse zahtevnejših intervencij in posredovanj gasilcev želimo nabaviti novo vozilo GVC 16/25, ki bo 

sposobno prepeljati na intervencijo več operativnih gasilcev in različne opreme, ki jo potrebujemo za 

reševanje v morebitnih nesrečah. Z novim vozilom bomo lažje, hitreje ter bolj varno pomagali vsem 

občanom v stiski in tistim, ki bodo našo pomoč potrebovali. 

Takšen projekt nabave novega vozila, ki bo služilo naslednjih nekaj desetletij predstavlja veliko 

finančno breme za naše društvo.  Kljub izdatni finančni pomoči občine Juršinci, moramo sami še zbrati 

preko 85.000 €.  Za uresničitev navedenega se obračamo na vse občanke, občane in vse ostale, da nam z 

Vašo pomočjo pomagate pri omenjenem projektu.  

Člani gasilskega društva Grabšinski breg vas bomo od aprila naprej obiskali na vašem domu z 

namenom zbiranja finančnih prispevkov za omenjeni projekt nabave novega vozila GVC 16/25. 

Vljudno naprošamo vse, da nam priskočite na pomoč z vašimi finančnimi prispevki s katerimi bomo 

nabavili vozilo in povečali operativno sposobnost in zagotavljali pomoč Vam, ko jo boste potrebovali. 
 

 Svečano predajo novega vozila GVC 16/25 in 80. let društva bomo praznovali v naslednjem letu.  
 

Ob prihajajočih praznikih vam želimo vesele in blagoslovljene velikonočne praznike. 
 

Z gasilskim pozdravom NA POMOČ vaši gasilci PGD Grabšinski breg. 

   


