Praznovanje gasilcev PGD Grabšinski breg
Gasilstvo ima na področju današnje Slovenije že 150 letno zgodovino. Del te zgodovine se je
od ustanovitve društva naprej pisalo tudi v PGD Grabšinski breg. Razmišljanje takrat živečih
ljudi, ki so bili pripravljeni pomagati sočloveku v primerih požarov in drugih nesreč je bilo, da
bi takšno obliko pomoči organizirali kot gasilsko četo. Seveda pa je k temu pripomoglo tudi
dejstvo, da je za takšno pomoč potrebna tehnika s katero so razpolagali gasilci. Peščica
svobodno mislečih in zanesenjakov je tako bilo mnenja, da lahko pomoč v najboljši meri
nudijo v obliki gasilstva na našem domačem področju. Tako so se ti zanesenjaki organizirali in
daljnega leta 1939 v mesecu januarju ustanovili takrat imenovano gasilsko četo, ki je
predhodnik Prostovoljnega gasilskega društva 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. Kmetija Avgusta Šek se je takrat nahajala na hribu med vasjo
Grabšinci in Zagorci, kateremu še danes domačini pravijo Grabšinski breg, kjer so se gasilci
pod njegovim vodstvom zbirali na sestanke, zbore, vaje in prireditve kar na njegovi domačiji.
Že tri leta po ustanovitvi je bila nabavljena nova gasilska motorna brizgalna znamke
Oberaschner z DKW motorjem in 28 konjskimi silami ter črpalko 800 l/min. Motorna
brizgalna je še danes v posesti PGD Grabšinski breg in je tudi operativno delujoča.
Ker pa je orodje in opremo bilo potrebno nekje hraniti so srčno želeli svoje prostore, ki jih je
društvo zgradilo in pridobilo na prostoru, kjer je še sedaj gasilski dom PGD Grabšinski breg.
Tako so v januarju z datumom 19.1.1949 že imeli izdelan načrt prvega gasilskega doma, ki ga
je izdelal Gašperšič Karel v merilu 1:100 in gabariti 8 m x 5,1 m. V načrtu je bil prikazan tudi
stolp za vaje v višjih nadstropjih. Pričetek gradnje prvega gasilskega doma na današnji lokaciji
v vasi Zagorci se je tako izvedlo v letu 1949. Zaključek gradnje prvega gasilskega objekta v
Zagorcih je bil v letu 1951. Letnica je napisana tudi na fasadi gasilskega doma kot datum, ko
je bil postavljen prvi gasilski dom in orodišče za opremo gasilcev.
Naslednji veliki mejnik v delovanju društva je bil 26.11.1982 ko je bilo nabavljeno prvo
gasilsko vozilo za prevoz moštva in opreme znamke IMV 1600 super, ki se je nabavilo od PGD
Ptujska gora. Temu je sledila 30. 9.1983 napisana darilna pogodba med Holc Francem in
Marijo iz Zagorc 61 in gasilskim društvom Grabšinski breg s katero podarjata kmetijsko
zemljišče gasilskemu društvu. V letu 1990 je nabavljeno rabljeno gasilsko vozilo za prevoz
moštva TAM 80 A5, ki se je nabavilo v PGD Paška vas v Savinjski dolini s katerim se je društvo
tudi pobratilo in prijateljske stike ohranja še vse do današnjih dni. V letu 1994 je sledila
nabava nove avtocisterne AC 16/50 znamke TAM 130 T 11 BG. Podvozje za vozilo se je
nabavilo v Mariboru v Tovarni avtomobilov Maribor, kjer so izdelovali tovorna vozila.
Nadgradnja je bila v izvedbi ključavničarstva Marijan Pušnik iz Črešnjevca pri Slovenski
Bistrici. V naslednjih letih so se nadaljevala gradbena dela in urejanje gasilskega doma.
V letu 2002 je društvo nabavilo novo vozilo za prevoz moštva VW LT 35 2,5 DTI, ki ima
celotno opremo za motorno brizgalno ter vgrajeno tudi visokotlačno črpalko, rezervoar za
vodo 500 l in dva izolirna dihalna aparata za posredovanjem ob požarih.
Nenehna želja po posodabljanju in urejanju doma je zagrete člane privedla do realizacije oz.
izvedbe zamenjave strešne konstrukcije in kritine na celotnem gasilskem domu.
Leto 2011 je še eno prelomno leto v delovanju društva, ker so se pričela čistilna in zemeljska
dela na društvenem igrišču oz. tako imenovanem vadbenem poligonu. Z ureditvijo so člani
pridobili prostor za razne dejavnosti in tudi prostor namenjen sprostitvi precej oddaljen od
glavne prometne poti, ki vodi neposredno mimo gasilskega doma in je iz vidika prometa

izredno nevarna. S tem so pridobili prostor, ki je za vse, posebno pa za mladino varen, ker je
obdan iz treh strani z gozdom in oddaljen od ceste. Kot zadnji gradbeni in tudi lepotni del je v
letu 2012 sledil še zaključni del in sicer obnova in vgradnja energijsko varčne fasade na
celotnem gasilskem domu.
Vse podrobnosti o zgodovini društva si lahko preberete na spletni strani društva pod
naslovom: www.grabsinskibreg.si ali se pridružite našim vrstam in z veseljem vam bomo
predstavili vse podrobnosti delovanja društva.
Ker je od ustanovitve društva minilo že več kot 80 let delovanja društva v različnih
časih z vsemi vzponi in padci ter preizkušnjami, v letošnjem letu društvo praznuje okroglo
obletnico delovanja društva. Nekoliko bolj svečano smo že v začetku marca izpeljali okrogli
redni letni občni zbor, kjer smo orisali 80 let delovanja društva.
Prav posebej svečano pa bo društvo praznovalo v soboto 10. avgusta ob 14:00 uri, ko
pripravljamo slavnost na kateri bomo obeležili 80. let delovanja humanitarne organizacije na
zgornjem področju občine Juršinci. Celotno prireditev bo na začetku popestrila velika
gasilska parada, ki je v okolici še ni bilo zato vabimo vse občane občine Juršinci in vse, ki so
na obisku v naših krajih ter tudi vse sorodnike in znance, da se nam pridružijo ob tem
velikem in svečanem dogodku. Vabilo za vse je dodano članku.
Ker se za obletnice spodobi nekaj novega in ker je starost tehnike narekovala
zamenjavo gasilskega vozila le to sovpada v letošnjem letu ob praznovanju obletnice
društva. Naj pojasnimo, da staro gasilsko vozilo AC 16/50 znamke TAM 130 T11 šteje za svoj
namen že častitljivih 26 let delovanja in služenja v primeru pomoči potrebnim ter je z vidika
tehnike zastarelo in vidika vzdrževanja nesmotrno, ker za vozilo proizvodnje TAM ni mogoče
dobiti nadomestnih delov ter je tudi iz vidika varnosti vprašljivo. To je bil povod za
zamenjavo obstoječega vozila za sodobno gasilsko vozilo GVC 16/25 katero bo lahko
prepeljalo 9 operativnih gasilcev na intervencijo. Vsebovalo bo 3000 l gasilne vode, zmogljivo
črpalko, vitla, pralno napravo, hitro napadalno cev z navijakom, razsvetljavo okolice, lestve
ter veliko opreme za potrebe gašenja, zaščite in reševanja v primeru naravnih in drugih
nesreč. Na voljo bodo 4 kosi izolirnih dihalnih aparatov z rezervnimi tlačnimi posodami,
termo kamera, sodobne komunikacije, prezračevalnik, potopne črpalke, sesalec, elektro
agregat in veliko ročnega orodja za potrebe intervencij.
Vozilo bomo svečano predali svojemu namenu prav tako v soboto 10. avgusta ob 14:00 uri
pod šotorom v Juršincih.
Ker je to za gasilce PGD Grabšinski breg velik in prelomen trenutek vse vljudno vabimo, da se
nam pridružijo ter si ogledajo gasilsko tehniko od konjske vprege naprej do najsodobnejših
vozil, ki jih premore okolica. Kot imamo zapisano na vseh dokumentih >> Z vami že od leta
1939<< vas pozdravljamo z gasilskim pozdravom >>NA POMOČ<<.
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