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Piše se leto 2007. Smo v dobi računalništva, kroničnega pomanjkanja časa, v potrošniški dobi, pehanju 
za materialnimi dobrinami in brezosebnih odnosih. 

Danes smo tukaj, na tem mestu, v tem prostoru, polnem raznih prelomnih trenutkov in hitrih odločitev.
 
Ja, vse je res! Nekje pa le ostajamo tisti, ki nam je skupno pomagati ob nesrečah, reševati ljudi in 
premoženje, skratka pomagati. To smo gasilci, ki svoje poslanstvo v Globokem opravljamo že od leta 
1927. Za nami je 80 let vzponov, padcev, žalosti, veselja in trdega dela. 

Zahvala gre predvsem hrabrim ustanovnim članom, ki so prevzeli odgovorno breme za požarno varnost 
občanov z ustanovitvijo takratne gasilske čete, nadalje vsem zagnanim članom, ki so vsa ta leta z 
ustvarjalnim delom skrbeli za organizacijsko stabilnost in operativno pripravljenost društva. Zahvala gre 
tudi tistim, ki jih danes žal ni več med nam, a bi bili gotovo ponosni nad skupnimi dosežki. Vsak član 
posebej je prispeval svoj kamenček v mozaiku, kateremu ponosno  rečemo PROSTOVOLJNO GASILSKO 
DRUŠTVO GLOBOKO.

V brošuri so nanizani le najpomembnejši dogodki iz naše zgodovine. Zapisi v njej naj bodo zahvala vsem 
in vsakomur posebej, ki ste brez pomislekov žrtvovali sebe in svoj prosti čas za delo gasilske dejavnosti, 
ter tudi vzpodbuda za nadaljevanje gasilske tradicije v Globokem.

Morda bodo kronisti čez 80 let vzeli to brošuro v roke in dejali »Globočani pa so bili res od sile!«.

Martina Živič, VGČO I.st.

Uvodne misli avtorice biltena 
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Letos mineva 80 let od kar so se ljudje v Globokem odločili, da je za preprečitev 
pogostih požarov potrebna organizirana pomoč, zaščita in reševanje. Tako že 
80 let uspešno deluje vaše Prostovoljno gasilsko društvo Globoko. To obdobje 
je za društvo, ki temelji predvsem na prostovoljnosti, požrtvovalnosti in samo-
odpovedovanju tisti, ki v njem delujete  dolga doba. 

Zaradi zavedanja, da so mladinci in  pionirji tisti, ki bodo v prihodnosti gonilna 
sila tudi vašega društva, je še posebej pomembno, da se udeležujejo različnih 
tekmovanj in tako svoje znanje na področju gasilstva iz dneva v dan izpopolnjujejo. 
Vsi, ki ste v gasilstvu že vrsto let pa lahko s svojim znanjem in nadaljnjim 
izobraževanjem pripomorete k temu, da bodo vaši najmlajši še bolj uspešni. 

Z aktivnostmi, ki jih izvajate na operativnem področju ste močno prispevali k 
zavesti ljudi o pomembnosti zaščite in reševanja. Vzorno je tudi vaše sodelovanje 
z Gasilsko zvezo Brežice kot krovno organizacijo vseh gasilskih društev v naši občini, prav tako pa lahko 
trdim, da je tudi sodelovanje z lokalno skupnostjo obrodilo številne dobre rezultate. 

Kljub temu, da se danes z varstvom pred naravnimi in drugimi nesrečami načrtno ukvarja država, 
občinske in druge službe, so prostovoljna gasilska društva še vedno tista brez katerih ne bi mogli biti 
tako uspešni na področju gašenja požarov. Vloga prostovoljnega gasilskega društva je še posebej 
pomembna pri širjenju samozavesti o požarni varnosti in poteka predvsem z nenehnim usposabljanjem 
in dopolnjevanjem gasilske opreme za primer nesreč večjega obsega. 

Za izvajanje požarne varnosti je po zakonu odgovorna lokalna skupnost, z županom na čelu. Tega se na 
Občini Brežice zavedamo in zato tvorno, skupaj z Gasilsko zvezo Brežice, skrbimo za nemoteno delovanje 
vseh gasilskih društev v občini in izvajanje nalog, ki so za to potrebne. Naša občina bo še naprej, skladno 
s svojimi pristojnostmi in možnostmi, aktivno sodelovala pri zagotavljanju celovitega in učinkovitega 
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. 

Ob 80 letnici delovanja vašega društva, ki predstavlja gonilno silo ter je najstarejše društvo  v Globokem, 
Vam vsem gasilkam in gasilcem Prostovoljnega gasilskega društva Globoko v imenu Občine Brežice 
iskreno čestitam za uspešno prehojeno pot v tem času. V prihodnje pa vam želim, da nadaljujete z 
uspešnim delom in še naprej delujete v smeri razvoja  gasilstva v vašem kraju ter tako pripomorete, da 
bi se vam bilo čim manjkrat potrebno spopasti z ognjem. 

S spoštovanjem,

Ivan Molan
Župan Občine Brežice

Spoštovane gasilke in gasilci!
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V letošnjem letu praznuje svojo 80-letnico PGD Globoko, ki je v GZ Brežice eno 
od pomembnejših nosilcev požarnega varstva. Celo več, saj je osrednje društvo 
četrtega operativnega sektorja. 
Gasilsko društvo Globoko se je vseskozi na svoji  poti, od ustanovitve dalje, 
razvijalo in opremljalo v skladu z zahtevami okolja in pričakovanji krajanov za 
požarno varnost in pomoč pri drugih nesrečah. Društvo in člani so vselej  delovali 
v različnih oblikah povezovanja v župah, gasilskih okrajih, občinski gasilski zvezi 
Brežice in sedaj v GZ Brežice.
Številne intervencije ob nesrečah in pomoči kot so prevozi pitne vode ter tehnične 
pomoči so kalile in še kalijo članstvo v  pravilnem delu in odnosu do potreb 
krajanov v stiski. Operativni del članstva je usposobljen in socialno motiviram 
za pomoč. Druženje nenehno povezuje vse članstvo na prireditvah, proslavah in 
pohodih. To krajani vedo, zato so njihova vrata za globoške gasilce vselej odprta, 
upravičeno pa pričakujejo tako delo in odnos tudi v bodoče.
V organe GZ Brežice prihajajo kadri na katere se lahko zanesemo pri našem delu. Društveni člani se 
redno udeležujejo vedno bolj zahtevnih izobraževanj, ki jih organizirata GZ Brežice in GZ Slovenije. 
Vaš gasilski dom je odprt za vse obiskovalce in za vse tiste, ki si želijo pobližje spoznati delo gasilcev, 
predvsem pa za vaše najmlajše krajane. Kljub številnim društvom v vaši KS sta vaša popularnost in 
pomen na visokem nivoju. Tega se morate člani zavedati tudi v naslednjem obdobju.
Pomembna prelomnica pri vašem 80-letnem delu je nabava in predaja novega gasilskega vozila svojemu 
namenu. Z gasilskim vozilom boste zagotavljali požarno varnost vašega kraja in z njim bo varnost vašega 
operativnega območja še boljša.
S to pridobitvijo je poplačan vaš trud in tudi nešteto darovanih prostovoljnih ur dela. 
Predsedstvo in poveljstvo GZ Brežice se za dosedanje delo članstva PGD Globoko v 80-letih zahvaljuje 
in želi sedanji in prihodnji generaciji, da bi ohranila in razvijala humanitarna načela gasilstva tudi v 
bodoče ter tako zagotavljala požarno varnost imetja in življenja krajanov in vsem drugim na operativnem 
sektorju Globoko, ki jih lahko doleti nesreča. 

Zato še enkrat – vse najboljše 80-letnik!

Predsednik GZ Brežice
Mihael Boranič VGČ ll. st.

VSE NAJBOLJŠE 80-LETNIK PGD GLOBOKO
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Praznovanje 80-letnice je častitljiv jubilej, ob katerem obujamo spomine na 
prehojeno pot. Globočani smo ponosni na naše gasilce in lahko rečemo, da je seme, 
ki ga je zasejala skupina prostovoljcev davnega leta 1927, padlo na rodovitna 
tla. Skozi desetletja se je razvilo društvo, ki mu veliko pomenijo vrednote, kot so 
požrtvovalnost, tovarištvo, timsko delo in nenazadnje tudi druženje, ki ga prav 
v tem hitrem potrošniškem času še kako pogrešamo. 

V kroniki društva, ki jo globoški gasilci skrbno in natančno vodijo, so zapisani tako 
vzponi kot tudi krizna obdobja, s katerimi so se morali spopasti člani društva. In 
če ni padcev, ni vzponov in zdi se, da prav krize okrepijo delovanje in motivirajo 
članstvo, da deluje naprej. 
Zagon dobijo prav s prirojenim občutkom skrbi za varovanje naših domov in narave. 
V teh letih svojega delovanja so pridobili veliko izkušenj, si uredili društvene 
prostore in nabavili opremo. Z nenehnim izobraževanjem se izpopolnjujejo, 
nabirajo nova znanja in predvsem vzgajajo in vzpodbujajo mladino, da te vrednote ohranijo za bodoče 
rodove, saj se vsi zavedamo, da tovrstna društvena dejavnost ne bi smela nikoli zamreti.

Posebej moram poudariti, da so gasilci močno vpeti v dogajanje v kraju. Njihova organizacija je večno 
mlada, polna življenjske energije, ki nas navdihuje z zaupanjem in požrtvovalnostjo tega tima. 

Spreminjanje zakonodaje na društvenem področju nalaga članstvu nove, vse zahtevnejše naloge. Vse več 
je naravnih in drugih nesreč, ki nam pretijo na vsakem koraku. Zaradi naglega napredka na tehnološkem 
področju se tehnika gašenja nenehno spreminja. Podpiramo prizadevanja društva pri nabavi nove opreme, 
kamor sodi novo vozilo, ki bo prav te dni dano v uporabo. 

Spoštovane gasilke, gasilci! 
Ob vašem častitljivem jubileju se pridružujemo čestitkam mnogih, ki se vam želijo zahvaliti za že storjeno 
dobro. Želimo vam čim manj intervencij, veliko lepih trenutkov, druženja in vas pozdravljamo z gasilskim 
pozdravom

»NA POMOČ.«

Anton Kmetič l.r.
Predsednik sveta KS Globoko

Spoštovani gasilci!
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Leto 2007 je za Prostovoljno gasilsko društvo Globoko prav posebej praznično 
in zanimivo. Praznujemo 80 let obstoja in delovanja društva, katerega smo z 
veseljem pričakovali. 
To je prelomnica, ko se spomnimo na minulo delo in kaj je bilo v tem času 
postorjenega. Posebej ob tem mislim na vse nekdanje gasilce, kateri so  
pripeljali to društvo do točke, kjer smo ga prevzeli mi. Z vso vnemo in  zanosom 
nadaljujemo po začrtani poti. 
Omenim lahko še težko pričakovani trenutek pri nabavi orodnega vozila GVV-1, 
pri katerem  smo skoraj obupali. To je bil velik projekt za naše društvo. Mi se 
nismo vdali in smo z vso silo in pogumom šli naprej. Z Občino Brežice, Gasilsko 
zvezo Brežice, Krajevno skupnostjo Globoko, z vsemi donatorji in ob pomoči 
domačih gasilcev smo prišli do orodnega vozila, katerega bomo ob našem 
prazniku 80 - letnici tudi krstili. 

Imam občutek, da je društvo ena velika družina, saj se zelo dobro razumemo 
med seboj in   tudi s krajani. 

Ponosen sem, da sem predsednik takega društva.
Zahvaljujem se vsem, ki nam stojite ob strani z željo, da bi tako tudi ostalo.

Predsednik društva:
Flis Ciril

 80 let – PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO GLOBOKO
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Gasilsko društvo Globoko, takrat gasilska četa, je 
bilo ustanovljeno 11. maja 1927 pod Molanovo 
hruško, pri takratnem gostilničarju Alojzu Molanu, v 
Globokem. Četo so ustanovili mladi  fantje in možje 
iz bivše občine Globoko iz dveh razlogov. Prvi je bil 
obramba pred požari, drugi pa oblika kulturnega 
delovanja. Na ustanovnem občnem zboru v 
mesecu juliju 1927 so izvolili prve organe društva 
oziroma čete, ki je na začetku štela 35 članov. Za 
predsednika je bil izvoljen Miroslav Pavlič, tajnika 
Leopold Cvetko, poveljnika Jože Žgalin, blagajniško 
poslovanje pa je prevzel Franc Živič.

Nekaj ustanovnih članov društva: Miroslav Pavlič 
(rudar), Franc Antončič železničar), Alojz Zidarič 
(kmet), Franc Zidarič (nameščenec), Leopold 
Cvetko (kmet), Alojz Molan (kmet), Ivan Cvetko 
(kmet), Jože Dimič (kovač) in Jože Žgalin (kmet).

Imena članov društva od ustanovitve, leta 1927 do 
leta 1948 so vpisana v Matični knjigi št. 1. Matična 
knjiga je ohranjena in shranjena v društvenem 
arhivu. 

OD ZAČETKOV DO LETA 1987

Ustanovni člani društva (od leve proti desni): Pavlič Miroslav, 
Žgalin Jože, Zidarič Franc, Dimič Jože, Cvetko Leopold, Zevnik 

Ivan, Zidanič Martin
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Primer zapisa iz matične knjige:
»Gasilci so se takoj po ustanovitvi lotili resnega dela 
in julija 1927 - na Jakobovo nedeljo - organizirali prvo 
gasilsko prireditev, v prijaznem gozdičku Martina 
Lepšina v Globokem. Društvo je bilo brez denarja, 
zato je bila odločitev za organizacijo gasilske 
prireditve nujna.« Iz društvenega arhiva izhaja 
pisna obrazložitev ustanovnega člana Ivana Cvetka 
(citirano): »Odločili smo se zbirati prostovoljne 
prispevke občanov za novoustanovljeno gasilsko 
društvo. Vsak takratni član je imel nalogo obiskati 
določeno število kmečkih gospodinjstev z listo 
gasilskega društva za vpisovanje prostovoljnih 
prispevkov. Vsako gospodinjstvo je bilo pripravljeno 
nekaj prispevati. Eni so darovali kruh, pečene kure, 
jajca, eden pa je celo daroval odojka. Vse to smo 
potem prodali na veselici gasilskega društva. Vino 
smo dobili na posojilo, blagajnik pa ga je nato plačal 
po končani veselici. Presežek izdatkov je bil čisti 
dobiček gasilskega društva. Omenjena veselica je 
bila obiskana v velikem številu. Delo je potekalo v 
lepem razumevanju. Večkrat smo se odpeljali na 
veselice drugih gasilskih društev, katerih člani so 
se udeležili tudi naših veselic« (konec citata).

Že naslednje leto so nabavili ročno brizgalno, katero 
so prevažali s konjsko vprego. Niso imeli svojih 
prostorov, zato so jo z drugim orodjem vred shranili 
v šupi pri Ureku. Nabavljene so bile tudi sesalne in 
odvodne cevi ter nekaj drobnega inventarja. 

Na pobudo predsednika Franca Antončiča so pričeli 
z načrti o izgradnji lastnih prostorov. Na občnem 
zboru 20. februarja 1937 je bil sprejet sklep, da se 
izgradnja prične. Za novega predsednika je bil na 
tem občnem zboru izvoljen Vogrin Alojz. Zemljišče 
za postavitev doma je ponudil brezplačno Franc 
Kržan (iz Ledine), sedaj Globoko 68. Dom naj bi 
prvotno stal na križišču cest pri gostilni Urek v 
Globokem. Občina Globoko prav tako ni imela 
lastnih prostorov, zaradi tega se je takratni župan 
Ivan Urek pogovoril z gasilci o skupni izgradnji 
občinske stavbe in gasilskega doma. Gasilci so se 
s takim predlogom strinjali. Ponovno so pretehtali 
možnosti in izbrali novo lokacijo za gradnjo občinske 
zgradbe in gasilskega doma.
Za postavitev skupne stavbe je bilo odkupljeno od 
Ivana Ureka (po domače Lenartovega Hanzeka) 
30 arov zemljišča. Gasilci so bili lastniki 10 arov, 
občina Globoko pa je dobila preostalih 20 arov. 
Začeli so zbirali sredstva ter navažati potrebni 
material na stavbno parcelo. Navoženo je bilo 
precej gramoza in gradbenega lesa. Denarja 
takrat ni bilo. Kljub težavam z denarjem so gasilci 
izposlovali posojilo pri bivši hranilnici in posojilnici v 
Globokem. Posojilo je prevzel na svoje ime 
Leopold Cvetko, ker društvo ni bilo 

Vaja na ročni brizgalni 
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kreditno sposobno. Za kritje posojila se je hranilnica 
vknjižila na njegovo posestvo. Izbris vknjižbe je 
gasilec Leopold Cvetko opravil šele po končani 
vojni. 
Takoj spomladi leta 1938 so pričeli z izgradnjo 
skupne stavbe. Dela so potekala nemoteno in brez 
presledkov, ter bila v celoti končana jeseni 1939. 
Dom je bil dolg 14 metrov in širok 8 metrov. Vse 
prevoze za navoz gradbenega materiala so opravili 
občani brezplačno s konjsko in volovsko vprego na 
lesenih vozovih, po slabih makadamskih cestah. O 
avtomobilih še sanjali niso. 

V gasilskem domu je bil zgrajen tudi igralski oder. 
Društvo je bilo predvsem pred vojno in nekaj let po 
vojni zelo dejavno na področju kulturno-prosvetne 
dejavnosti. Naštudiranih je bilo več znanih iger, 
s katerim so se predstavili domačinom. Veliko 
so tudi gostovali drugod. Zbrana sredstva od 
prirejanja veselic in igranja gledaliških iger so bila 
koristno uporabljena za ureditev doma ter nabavo 
potrebnega orodja in opreme. 

Nastopila je druga svetovna vojna. Društvo v času 
od 1941 do 1945 ni bilo aktivno. Občani Globokega 
 so bili razkropljeni po svetu. Največ jih je  
 bilo prisilno izseljenih v nemška taborišča. 

Nekateri so pobegnili v gozdove in se borili proti 
okupatorju. Iz društva so med NOB darovali svoja 
mlada in nedolžna življenja za današnjo svobodo 
trije gasilci: Anton Kržan, Franc Latin in Ignac 
Černelič. 

Po končani vojni so se prebivalci Globokega začeli 
vračati na svoje opustošene in prazne domove. 
Člani gasilskega društva so po vojni veliko pomagali 
pri obnovi domovine. Začelo se je popolnoma novo 
življenje. Nekako konec leta 1945 sta Franc Urek 
(Lenart) in Franc Cizl sklicala občni zbor društva, na 
katerega so bili povabljeni vsi člani društva. Na tem 
zboru so izvolili novo vodstvo društva. Predsednik 
je postal Leopold Cvetko, poveljnik pa Alojz Vogrin. 
Pričeli so z urejanjem gasilskega doma in rednimi 
vajami na ročni brizgalni. Skrbeli so tudi za urejenost 
doma, posebno pa bili ponosni na oder, na katerem 
so bile postavljene nove kulise. 

Želja, razvoj in tehnika so člane društva prisilili v 
nabavo novega, sodobnega orodja. Tako je bila leta 
1960 kupljena motorna brizgalna SAVICA. 

3
Gasilski dom leta 1938/1939

Z igro Divji lovec je gasilsko društvo nastopalo po vseh večjih 
krajih – leto 1947
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Ob praznovanju 40 - letnice društva, leta 1967, je bil razvit nov prapor društva, na katerega je bilo 
pritrjenih 62 spominskih žebljičkov in dva trakova. Spominska trakova sta prispevala rudnik Globoko in 
Lovska družina Globoko. 

Praznovanje 40- letnice društva in razvitje društvenega prapora

Mimohod gasilcev in članstvo leta 1967

Velikokrat  je bilo gasilsko društvo organizator pustovanj in silvestrovanj. Krajanom je bila tako omogočena 
zabava, društvu pa je čisti dobiček ostal za nabavo prepotrebne opreme. Na stolp gasilskega doma je 
bila leta 1967 pritrjena nova gasilska sirena, ki je vsako soboto oznanila poldan ter obveščala krajane o 
morebitnih požarih. 

Naslednjega leta je bil od šole Globoko kupljen rabljen kombi, katerega so gasilci preuredili 
za svoje potrebe.  
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Vsako leto so v tednu požarne varnosti vodilni 
Občinske gasilske zveze Brežice opravili preglede 
društev. Ocenjevali so administrativno delo, 
pregledali orodje in prisostvovali pri izvedbi praktične 
vaje.

Globoški gasilci so leta 1973 kupili motorno brizgalno 
SORA, leta 1982 pa še motorno brizgalno TOMOS.  
Vso opremo in orodje so nabavili z lastnimi sredstvi, 
katera so zbrali z  organizacijo veselic. Pri nabavi 
KOMBIJA je manjši znesek prispevala tudi Občinska 
gasilska zveza Brežice. Pokrovitelj prireditve ob 
prevzemu motorne brizgalne SORA je bila Krajevna 
skupnost Globoko, katero je zastopal takratni 
predsednik Ivan Direnbek.

Pregled požarov in elementarnih nesreč od leta 1927 do leta 1981, na katerih so sodelovali člani Gasilskega 
društva Globoko

Medved-sedaj Lubej Globoko hlev 1928

Travnikar Orehovec-Pišece ni podatka 1928

Žgalin Franc Piršenbreg vinski hram 1928

Verstovšek Blaž Dednja vas gospodarsko poslopje ����

Šušterič Orehovec-Pišece gospodarsko poslopje ����

Cizl Miha/Brinovec Ivan Piršenbreg stanovanjska hiša ����

Derenda Jože Bojsno gospodarsko poslopje ���0

Šuler Franc Piršenbreg gospodarsko poslopje ���0

Zidanič Marija Globoko gospodarsko poslopje ����

Merslavič Ivan Bojsno hlev ����

Germovšek Martin Mali vrh gospodarsko poslopje ����

Godler Jože Dednja vas stanovanjska hiša ����

Šuler Franc Piršenbreg hlev ���0

Urek  Ivan Globoko 12 kozolec ����

Urek Ivan - Lenart Globoko 3 kozolec ����

Lepšina Martin Globoko 1 kozolec ����

Žmavčič Franc Bojsno stanovanjska hiša ����

       Urek Ivan Globoko 12 gospodarsko poslopje ����

Ocenjevaje društva leta 1971
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Iz statistike društvenega arhiva izhaja, da so člani 
Gasilskega društva Globoko od leta 1927 do 1981 
sodelovali na 39-tih intervencijah. Največ požarov 
pa je bilo leta 1941, ko so pogoreli trije kozolci,  
gospodarsko poslopje in hiša.
V letu 1982 sta bila dva požara. Prvi pri Ivanu Cizlu 
– v Gaberški gorci (Dednja vas), kjer je udarila 
strela, ter drugi pri Ivanu Germovšku, Bojsno 56 
(Globoko), kjer je požar nastal zaradi igranja otrok 
z vžigalicami. 

V tem letu je društvo praznovalo 55 - letnico 
delovanja. Ob tem je bila posneta »ta prava gasilska 
slika«

Skupinska slika leta 1982

Ustanovljena je bila tudi ženska desetina. Leta 
1983 je že tekmovala na občinskem tekmovanju v 
Skopicah. 

Kene Ivan Globoko stanovanjska hiša 1948

Ni podatka Trebež gospodarsko poslopje ���0

Ni podatka Dečno selo ni podatka ����

Prosvetni dom Globoko drvarnica ����

Lovska hiša - Dobrava Globoko-Brežice lovska hiša ����

Agrež Pavlova vas hlev ����

Pinterič Jože Piršenbreg hiša in hlev/strela ����

Sušin Franc Mali vrh hlev ����

Urek – Pregrad Globoko 12 gospodarsko poslopje ����

Ogorevc Franc Mali vrh 50 hlev ���0

Hode Ivan Globoko 61 hlev/strela ����

Golob Franc Mali vrh hlev/strela ����

Kostevc Anton Dečno selo kozolec/strela 1978

Verstovšek Pavla Slopno hlev ����

Zorčič Franc Globoko hlev/samovžig 1980

Rudnik Globoko Globoko shramba plina 1981

Gozd Orlica - Pišece ����
Gozd Dobrava 1948
Kočevar ����
Bojsno-Dobrava – Pšeničnikov gozd ����
Mali vrh – Gregorevčičev gozd 1981

Gozdni požari:
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Prva desetina članic ustanovljena leta 1982

Istega leta sta bili ustanovljeni tudi dve desetini 
pionirjev, ki sta se takoj po ustanovitvi  udeležili 
občinskega tekmovanja na Planini nad Cerkljami. 
Iz zapisnikov vaj pionirske desetine v času od leta 
1982 do leta 1985 je razvidno, da so bili pionirji in 
mladinci pod mentorstvom Slak Staneta vztrajni in 
zagnani. 

Za gasilsko društvo Globoko je vsekakor pomembno 
leto 1984, saj je bil v skladu z dogovorom med 
gasilskimi društvi Pišece, Dečno selo, Sromlje, 
Spodnja Pohanca in Globoko, prenesen  
sedež centra iz Spodnje Pohance v Globoko. 
To je bila za društvo velika nagrada in  
priznanje za opravljeno delo na požarnem področju, 
po drugi strani pa mu je bila  naložena tudi velika 
obveznost in odgovornost. Preurejen je bil gasilski 
dom, urejene so bile police za cevi in nameščena so 
bila nova garažna vrata. 

Velika pozornost je bila namenjena  izobraževanju 
članstva. V letu 1984 so opravili tečaj za nižje 
gasilske častnike trije člani in tri članice. 

15. septembra 
1985 je društvo od 
Samoupravne in-
teresne skupnosti za 
varstvo pred požari 
in Občinske gasilske 
zveze Brežice pre-
vzelo v upravljanje 
in uporabo avto-cis-
terno. Pokrovitelj ob 
njenem prevzemu je 
bil obrtnik težkih kov-
inskih izdelkov Vinko 
Kranjčič iz Globokega. 
Istega dne je bilo 
v Globokem tudi 
občinsko tekmovanje 
gasilskih enot, na kat-
erem je sodelovalo 26 
desetin. Po tekmovanju je sledila gasilska veselica.

Desetina mladincev in pionirjev ustanovljena leta 1982

Tečajniki tečaja za NGČ
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Proslava ob prevzemu avtocisterne

28. januarja 1986 se je zgodil požar pri Jožetu 
Vranetiču na Bojsnem 62. Cisterna je bila prvič na 
požarišču. Sodelovalo je sedem članov. Tega leta se 
društvo kadrovsko okrepi, saj dva člana in članica 
opravijo izpit za gasilskega častnika, ter isti trije 
tudi izpit za gasilskega sodnika.  

V letu 1986 je bilo občinsko tekmovanje pionirjev na 
Veliki Dolini. Iz društva sta sodelovali dve desetini. 

Tekmovanje trojk
  

Pisalo se je leto 1987:
 - 17. januar, požar pri Petanovih v Zgornji 
  Pohanci, sodeluje cisterna in trije gasilci;
 - 15. marec, gozdni požar ob Urekovem vinogradu  
  v Pišecah, cisterna in 13 članov;
 - 22. april, požar pri Barličevih pod sv. Barbaro  
  na Piršenbregu. Gorelo je grmičevje ob 
  vinskem hramu. Gasili štirje gasilci brez orodja,  
  vodil jih je Slak Vinko;
 - 25. april, gozdni požar pri Ivanu Dušiču v Dednji  
  vasi. Sodeluje cisterna in trije člani.

9. avgusta 1987 je bilo Občinsko tekmovanje 
vseh gasilskih enot v Globokem. Mladinska ekipa 
Globoko je dosegla prvo mesto. Tega dne je bila 
tudi proslava ob 60 – letnici delovanja gasilskega 
društva Globoko. Pokrovitelj prireditve je bila DO  
SALONIT ANHOVO, Opekarna Rudnik Globoko. Ob 
tem prazniku so bila vsem članom društva podeljena 
društvena odlikovanja. Odlikovanja so prejela  tudi 
vsa društva, ki so takrat imela center v Globokem. 

Članstvo društva ob 60 - letnici



��

Na rednem 61-tem občnem zboru Gasilskega 
društva Globoko, ki je bil 30. januarja 1988, je bil 
za predsednika izvoljen Franc Pajdaš, za poveljnika 
pa Anton Preskar. V tem letu je bilo nabavljenih 25 
svečanih – modrih uniform. Po sklepu upravnega 
odbora je društvo prispevalo za nabavo blaga 
– materiala, vsak posameznik pa je plačal delo 
krojača. V novih uniformah so se gasilci udeležili 
gasilskega kongresa v Celju, ki je bil 19. junija, ob 
enem pa izkoristili dan za prijeten izlet. V mesecu 
septembru so člani društva sodelovali tudi na Dnevu 
gasilcev v Pišecah.

Finančni položaj društva ni bil nikoli na zavidljivi 
ravni, zato je bilo potrebno poleg rednih letnih 
obiskov gospodinjstev ob koncu leta organizirati še 
kako veselico. Pustna zabava z bogatimi nagradami 
je v letu 1989 uspela. 

Na občnem zboru februarja 1989 so bile podeljene 
plakete gasilskim veteranom: Cizl Francu, Šuler 
Ivanu in Pavlija Francu. 
Med častne člane sta bila sprejeta Salonit Anhovo, 
Rudnik Globoko in Vinko Kranjčič. 
Članice so v Metliki zastopale gasilsko društvo na 
proslavi ob 120 - letnici PGD Metlika. Prav tako so 
se skupaj s člani udeležile otvoritve prenovljenega 
gasilskega doma PGD Dečno selo ob Dnevu gasilcev 
in gasilk občine Brežice 18. junija 1989. 

Intenzivno so v tem času potekala dela na 
dokončanju lesene ute pred gasilskim domom, v 
kateri naj bi bila shranjena ročna brizgalna. 
Člani so imeli vaje vsako prvo in zadnjo nedeljo v 
mesecu ob osmi uri zjutraj.   
Veliko je bilo tudi stroškov s popravilom motorne 
brizgalne SORA. Nabavljene so bile bele srajce, 
dve bateriji in dve vrvi. Od OGZ Brežice je društvo 
dobilo dve čeladi, deset delovnih hlač, dva pasova 

in dve sekirici. Pionirji so se pridno pripravljali na 
tekmovanje v Brežicah, ki je bilo 15. oktobra 1989, 
kjer so zasedli 6. mesto v skupini mlajših pionirjev, 
ter 9. mesto v skupini starejših pionirjev. Na poti 
domov se jim je pokvaril gasilski kombi, ki je ostal 
nevozen kljub vsem popravilom in vzdrževanjem. 
Sprejet je bil sklep, da se orodno vozilo IMV kombi 
odpelje na avtoodpad. 

V letu 1990 je bilo nabavljeno novo vozilo UAZ. 
Tega leta je OGZ Brežice praznovala svojo 35 - 
letnico delovanja in obstoja. V brežiškem grajskem 
parku so se zbrali gasilci in prisluhnili slavnostnemu 
govorcu Lojzetu Peterletu.   

Na občnem zboru marca 1991 so vsi prisotni pohvalili 
delo Gasilskega društva Globoko, predvsem veliko 
zahvalo in priznanje je v imenu OGZ Brežice izrazil 
predstavnik Marolt. Delo društva je pohvalil tudi 
takratni predsednik KS Globoko Verstovšek Jože, ki 
je bil vidno zadovoljen z delom podmladka. 
 
V spomladanskih mesecih leta 1991 je v Globokem 
potekal še en tečaj za izprašane gasilce. Poleg domačih  
 slušateljev so se tečaja udeležili tudi tečajniki 
iz Pišec, Sromelj, Spodnje Pohance in Dečnih sel. 

V letu 1992 so se pričeli intenzivni pogovori med 
vodstvom gasilskega društva in predstavniki KS za 
pridobitev nujnih prostorov za delovanje društva. 
 
Funkcijo poveljnika leta 1992 prevzame Šular Ivan. 
Za obdobje od leta 1992 do 1998 lahko z gotovostjo 
trdimo, da je bilo eno težjih. Vse aktivnosti so bile 
usmerjene bolj ali manj v adaptacijo in razširitev 
gasilskega doma. Vendar je kljub temu ostala 
osnovna in glavna dejavnost društva varovanje 
ljudi, živali in premoženja. Leto 1992 je bilo precej 
sušno, zato na podlagi občinskega odloka operativci 

OD LETA 1988 DO LETA 1997
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v sušnih mesecih vozijo vodo v hribovite predele 
občine Brežice. V juliju in avgustu je šofer Strgar 
Jože opravil 14 takih voženj in pripeljal občanom  
preko 70.000 litrov vode. 

V mesecu januarju 1993 je bil v Globokem zopet 
organiziran tečaj za izprašane gasilce. 

V marcu 1993 ponovno stečejo pogovori s KS glede 
preureditve gasilskega doma. S strani gasilskega 
društva je bila imenovana komisija za pogovore 
o obnovi in adaptaciji ter razširitvi društvenih 
prostorov. V komisijo so bili imenovani: Šular Ivan, 
Pajdaš Franc, Slak Vinko in Živič Martina. S strani 
KS so se v pogovore vključili Anton Kmetič, Anton 
Harapin in Ivan Živič. 
Sledila je prva delovna akcija v marcu 1993 s 
podiranjem stolpa in pospravljanjem orodjarne. 
Opravljenih je bilo 500 delovnih ur.

Tudi v letu 1993 se nadaljuje sušno obdobje, ki 
zahteva prevoze vode v odročne kraje.  A smola, 
konec julija 1993 se je pokvarila avtocisterna. 5. 
avgusta istega leta je v gozdu Dobrava izbruhnil 
požar, ki je zajel okoli 6 hektarov gozda in podrasti 
in traja več dni. Pri tej akciji se je pokvaril še 
orodni avto, zato se je gašenje ob pomoči krajanov 
nadaljevalo s traktorskimi cisternami. 

Leta 1994 se je pričela adaptacija garaže. Kos Franc 
in Hode Marjan sta položila keramične ploščice. V 
tem letu so se nadaljevali  pogovori in dogovori glede 
pridobitve nujno potrebnih prostorov za delovanje 
društva. Od KS Globoko so bili pridobljeni prostori 
bivšega vrtca v pritličju in prostori nad vrtcem. V 
souporabo je bilo dodeljeno tudi zemljišče okoli 
doma. 

Gasilska zveza Brežice je leta 1995 organizirala 
tečaj za nižje gasilske častnike, katerega so se iz 
društva udeležili: Cizl Slavko, Pavlija Franc, Pajdaš 
Peter, Živič Martina in Flis Robert.  Vsi so izpit tudi 
uspešno opravili.

V februarju 1995 je bila montirana centralna 
radijska postaja v gasilski dom Globoko. Nadaljevali 
so se pogovori s KS o prenosu lastnine – prostorov 
na gasilsko društvo. Na krajevnem uradu Globoko 
je bila podpisana pogodba med pogodbenima 
strankama, Gasilskim društvom Globoko, ki ga 
je zastopal predsednik Vinko Slak in Krajevno 
skupnostjo Globoko, katero je zastopal predsednik 
Anton Harapin. Pogodba je bila nato overjena 
tudi na sodišču v Brežicah.

Gašenje požara v Dobravi

Tečaj za izprašane gasilce leta 1993
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Takoj po podpisu pogodbe so se pričele aktivnosti 
s pripravami na obnovo doma. Imenovan je bil 
gradbeni odbor v sestavi: Ivan Šular – predsednik, 
Vinko Slak, Ciril Flis, Franc Preskar, Franc Ornik, 
Slavko Cizl in Martina Živič. S pomočjo KS Globoko 
je bila pripravljena vsa pripadajoča dokumentacija. 
Načrt za adaptacijo je brezplačno izdelal  ing. arh. 
Franc Filipčič iz Brežic. 

 

Pričetek del na obnovi doma leta 1996

Za izvajalca zidarskih del je bil izb 
ran Rudnik Globoko. Vsa dela so se izvajala  
pod vodstvom Hode Jožeta. Veliko dela so 
opravili gasilci sami. 30. marca 1996 so podirali 
les za ostrešje, 2. in 4. maja 1996 so podirali 
streho in stropove ter pripravili vse potrebno za 
betoniranje plošče. Dela so napredovala hitro in 
streha je bila končana 6. junija 1996. Dela so se 
nato nadaljevala v oktobru z izdelavo notranjih in  
zunanjih ometov, vstavljanjem in zasteklitvijo 
oken ter vrat in namestitvijo žlebov. Cizl Slavko je  
napeljal elektriko brezplačno. Šular Ivan, Slak Vinko 
in  Slak Stane pa so opravili vsa mizarska dela.  
 
Za adaptacijo doma je bil najet kredit v višini 
5. mio SIT pri Zavarovalnici Triglav, OE Krško. 
Zavarovalnica je s posebnim razumevanjem potreb 
gasilskega društva ta kredit odobrila, pod zelo 
ugodnimi pogoji, pri tem pa je  veliko pomagal tudi 
Ivan Živič.

Z nadaljevanjem del se prične takoj naslednjega 
leta. V mesecu februarju keramične ploščice položi 
keramik Pinterič Martin iz Dečnih sel, Flis Ciril 
napelje centralno kurjavo. Vsa pleskarska dela 
opravi Harapin Janko. Z izdelavo fasade, napisa 
»GASILSKI DOM« in kipca sv. Florjana so bila dela 
v glavnem končana.

Pri adaptaciji gasilskega doma je bilo opravljeni 
2.890 prostovoljnih delovnih ur. Tukaj gre zahvala 
slehernemu članu, članici in krajanom za vložen 
trud, opravljeno delo in pomoč. 

S svečano sejo, 5. julija 1997, so se pričele 
slovesnosti ob praznovanju 70 - letnice društva. 
Gasilski dom je zažarel v vsej svoji lepoti. Prav 
ponosni nad to pridobitvijo so bili vsi člani in članice 
društva, podporni člani, predstavniki KS Globoko, 
Gasilske zveze Brežice in Občine Brežice. Končno 
smo gasilci dobili dom, kakršnega si zaslužimo. 
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Praznovanje 70 - letnice PGD Globoko se je 
zaključilo z otvoritvijo prenovljenega gasilskega 
doma in praznovanjem Dneva gasilcev in gasilk 
občine Brežice, ki je bil organiziran prav pri nas v 
Globokem 13. julija 1997. Ob tej jubileju prejme 
gasilsko društvo s strani Gasilske zveze Slovenije 
tudi  Gasilsko plamenico II. stopnje.

Bilo je lepo in svečano! Gasilski dan v Globokem pa 
velika nagrada in priznanje gasilskemu društvu.

Udeleženci slavnostne seje  društva 5. julij 1997

Podelitev plakete društvu s strani predsednika GZ Brežice

Mimohod ešalona članic

Častna tribuna
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V septembru 2000 je bil sklican izredni občni zbor, na katerem je bil Flis Ciril izvoljen za novega predsednika 
društva. Še sedaj ga uspešno vodi. 
V letu 2002 je bil odplačan kredit, ki je bil najet pri Zavarovalnici Triglav d.d. Krško, za adaptacijo in 
prenovo gasilskega doma. 

Pohvalimo se lahko z vzornim in uspešnim sodelovanjem z organi in vodstvom Gasilske zveze Brežice, 
Krajevno skupnostjo Globoko, Osnovno šolo Globoko, sosednjimi gasilskimi društvi iz IV. Sektorja ter 
ostalimi društvi iz KS Globoko. 

Delo društva čez leto poteka po začrtanih programih, sprejetih na občnem zboru društva. 

Pozitivni odnos do našega dela nad zagotavljanjem požarne varnosti imajo krajani. Z izvajanjem 
preventivnih pregledov po gospodinjstvih ob koncu leta, krajanom svetujemo in jih osveščamo o pomenu 
preventive. Razdelimo koledarje, z  veseljem sprejmemo donatorska sredstva, ki so zelo pomemben vir 
naših prihodkov. Redno jih opozarjamo na rabo gasilnikov v gospodinjstvih, saj smo v letih 2005 in 2006 
organizirali servisiranje in prodajo le-tih. Opozarjamo  tudi na varno rabo plina v gospodinjstvih in v ta 
namen smo leta 2002 izdali zgibanko o rabi plina. V mesecu požarne varnosti - oktobru - se vključimo v 
preventivne akcije, katere organizira GZ Brežice in GZ Slovenije. 

• Požari in intervencije

V povprečju naša vozila izvozijo sedemkrat letno na intervencije, kot so požari, poplave, neurja in ostale 
nesreče. Od leta 2004 preko informacijskega sistema Uprave republike Slovenije za zaščito in reševanje, 
aplikativnega strežnika SPIN, vnašamo  podatke o teh intervencijah.

Število intervencij v obdobju od leta 1997 do 2007

Veliko sodelujemo tudi pri tehničnih intervencijah (pranje cest, črpanje vode, prevozi vode), za katere 
pa vodimo posebno evidenco.  

• Vzdrževanje gasilske tehnike, opreme, prostorov in inventarja 

 Posebna skrb se posveča gasilski  tehniki in opremi. Zaradi svoje starosti in izrabljenosti jo je potrebno  
  redno vzdrževati in servisirati, da je v brezhibnem stanju in pripravljena na morebitne intervencije.  
   Zaradi velike porabe goriva je bil prodan UAZ in v letu 2002 nabavljeno orodno vozilo TAM 80 tio 50.  

NAŠIH ZADNJIH 10 LET, OD LETA 1998 DO DANES
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V letu 2004 je bil nabavljen računalnik. V računalniško evidenco Vulkan so bili vnešeni vsi  podatki o 
članstvu. 

V sodelovanju s KS Globoko smo poleti 2004 pomagali prekrivati streho Prosvetnega doma. Ob enem 
smo prekrili streho na Gasilskem domu ter streho utice, v kateri stoji brizgalna.

Že v letu 2005 je bil za gasilskim domom postavljen nadstrešek za shranjevanje gasilskih miz in ostalega 
inventarja, ki ne sodi v prostore gasilskega doma. Vsa dela so bila v letu 2006 končana. Tukaj gre 
pohvala našim starejšim gasilcem, ki so bili pretežno vključeni v ta projekt.

• Operativa

Za fizično in psihično pripravljenost na intervencijah se operativci redno pripravljajo na gasilskih vajah. 
Udeležujejo se tudi gasilskih tekmovanj na nivoju sektorja in GZ Brežice. Operativni člani redno skrbijo 
za vzdrževanje gasilske opreme in tehnike, pri tem pa ima še posebno skrb gospodar Miran Jelen. 
Radijske zveze se preizkušajo  vsako nedeljo, prav tako tudi delovanje gasilskih vozil in motornih brizgaln. 
Operativni člani društva redno pregledujejo tudi hidrantna omrežja po KS Globoko in o ugotovitvah 
seznanjajo upravljalca omrežja  KOP Brežice. 

Vsako leto se v  mesecu oktobru – mesecu požarne varnosti, organizira v okviru IV. sektorja vaja, na 
kateri sodelujejo vse operativne enote iz sektorja: PGD Globoko, PGD Dečno selo, PGD Sromlje, PGD 
Spodnja Pohanca, PGD Križe in PGD Pišece. Vsako leto je organizator vaje drugo društvo. 13. oktobra 
2004 je bila organizirana sektorska vaja na našem območju. Tema je bila »Požar na kmetiji«. Operativne 
enote so demonstrirale gašenje požara in evakuacijo živine iz gorečega poslopja na kmetiji družine 
Kostevc, Mali Vrh 17. 

Pomemben dogodek za nas gasilce, kakor tudi za učence OŠ Globoko, je bil tehnični dan 27. oktobra 
2006. 23 gasilcev iz PGD Globoko je s pomočjo učiteljev in tehničnega osebja OŠ Globoko izvedlo 
evakuacijo otrok iz šole. Istega dne je bil tudi dan odprtih vrat v Gasilskem domu Globoko. Učenci in 
učitelji so si ogledali prostore doma, poslušali predavanje gasilcev, sledila so tudi njihova vprašanja in 
odgovori gasilcev. Učitelji, učenci in gasilci so tehnični dan zelo pozitivno ocenili.

V juniju mesecu 2006 nas je obiskala delegacija GZ Brežice, katera je preverjala in ocenjevala delo 
društva na operativnem, organizacijskem in preventivnem področju. Takšna oblika obiska je bila za obe 
strani ocenjena kot pozitivna. 

• Izobraževanje

Temelj vsake uspešne intervencije je v znanju gasilcev. Na področju izobraževanja je bil narejen 
velik korak. V letu 2000 je Cizl  Srečko opravil izpit za gasilskega sodnika, Slak Stane za 
mentorja mladini. Cizl Slavko in Flis Robert sta v Izobraževalnem centru na Igu opravila izpit za 
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nosilce dihalnih aparatov. Martina Živič 
je opravila izpit za višjega gasilskega 
častnika in predavatelja. V letu 2001 
je Srečko Cizl končal izobraževanje za 
NGČ, Slavko Cizl pa tečaj za vodjo enot. 
Tečaj za vodjo enot (gasilski časnik) 
sta v letu 2004 uspešno zaključila tudi 
Ludvik Sotler in Flis Robert.  

PGD Globoko ima nekako nalogo, da 
organizira v okviru IV. Sektorja tečaje 
za izprašane gasilce. Osem članov 
in članic društva je tečaj uspešno 
zaključilo januarja 2001. V letu 2004 
je izobraževanje za gasilca končalo 11 
članov in članic našega društva.  

• Prireditve, praznovanja, dnevi gasilcev

Člani gasilske društva se redno udeležujemo proslav ob praznovanjih Gasilske zveze Brežice, redno 
sodelujemo na Dnevih gasilcev občine Brežice. Prav tako pa tudi organiziramo razne prireditve in 
svečanosti. V dogovoru z GZ Brežice in Komisijo za veterane je naše društvo prevzelo organizacijo 
srečanja veteranov in veterank občine Brežice, ki je bilo 7. oktobra 2000. 

Na proslavi ob 50 - letnici GZ Brežice, 24. junija 2005 v Termah Čatež, nas je bilo prisotnih devet gasilk 
in gasilcev. Ob tej priložnosti je gasilsko društvo dobilo zidno plaketo za sodelovanje in udejstvovanje pri  
delu GZ Brežice. 

• Mladina 

Zavedamo se, da brez gasilskega podmladka ni bodočnosti. Aktivno jih vključujemo v delo društva. 
Udeležujejo se gasilskih vaj in tekmovanj, ter pomagajo starejšim gasilcem pri raznih akcijah. Vsako 
leto imajo pred rednim občnim zborom društva tudi svoj zbor mladine. Njihovi zbori so praviloma v 
soboto dopoldan in so sestavljeni iz treh delov: strokovna ekskurzija ali poučno strokovno predavanje na 
gasilsko temo, nato sledi uradni del zbora z branjem poročil in sprejetjem programa dela za naslednje 
obdobje, ter tretji, najlepši del, zakuska. 

  Mladinci in pionirji so se s pomočjo poveljnika Slak Staneta in mentorja Slak Tomaža pridno učili  
    za Sektorski kviz za srebrno in zlato značko, ki je bil 22. oktobra 2006 v Dečnem selu. Osvojeni 

Tečajniki s  predavatelji
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sta bili dve drugi mesti, vendar z rezultati niso bili najbolj zadovoljni. Kljub temu so bili doseženi rezultati 
dovolj za uvrstitev na Občinski kviz, ki je bil 19. novembra v Bukošku. Tudi tu so se mladi gasilci izkazali 
in osvojili dve drugi mesti.
 

• Članice 

Z  aktivnim vključevanjem članic v delo društva smo zadovoljni. V upravnem odboru društva je pet članic. 
S svojim znanjem in delom pripomorejo k napredku društva. Vzorno  skrbijo tudi za čistočo v klubskih 
prostorih doma. Članice gasilke se poleg dela v društvu udeležujejo  tudi  programov, ki jih organizira 
GZ Brežice.  

• Veterani 

Pozabiti ne smemo naših veteranov. S svojimi izkušnjami in znanjem jih vključujemo v delo društva. 
Večina od njih je še vedno aktivna in dodeljene naloge opravijo z veseljem.  Udeležujejo se vsakoletnih 
srečanj veteranov, katere organizirata GZ Brežice in Komisija za veterane.

• Tekmovanja 

Mladinska ekipa se je udeležila 27. maja 2000 državnega tekmovanje mladinskih in pionirskih ekip v 
Kočevju. Rezultat ni bil ravno blesteč, smo pa lahko ponosni, da so se  uvrstili na državno tekmovanje. 
Za uvrstitev na državno tekmovanje je društvo mladincem nabavilo  gasilske uniforme, gasilske čelade, 
pasove in delovne kombinezone.  

Sektorsko tekmovanje Pionirji in mladinci z mentorji v Kočevju
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21. oktobra 2000 smo bili organizator mladinskega 
in pionirskega tekmovanja v Sektorju IV. 28. 
septembra 2002 je mladinska ekipa našega društva 
sodelovala na izbirnem tekmovanju v Črenšovcih 
za odhod na mladinsko gasilsko olimpijado. Na 
olimpijado se sicer niso uvrstili, so pa pridobili 
marsikatero izkušnjo in nova znanja. 

Pionirji in mladinci so 19. maja tekmovali na 
Občinskem gasilskem tekmovanju v Spodnji Pohanci. 
Ekipa mladincev je za las zgrešila tretje mesto, 
člani so zasedli 6. mesto. Pri tem gre velika zahvala 
poveljniku Slak Stanetu in mentorju Slak Tomažu, 
da jima je uspelo pripraviti ekipi za tekmovanje.

• Prireditve in akcije v kraju

Ob prvem maju, prazniku dela, vsako leto v središču Globokega gasilci postavimo MLAJ -  simbol delavstva 
in ob tem pripravimo družabno srečanje. Zadnji dve leti sta se nam pri organizaciji pridružili še Turistično 
društvo in Krajevna skupnost Globoko.

Na našo pobudo smo v sodelovanju s Turističnim društvom Globoko, v začetku aprila 2006 v počastitev  
 krajevnega praznika, organizirali 1. pohod »Spoznavajmo svojo krajevno skupnost«. Pohoda iz  
   Globokega, preko Malega Vrha, Planine, sv. Jakoba, sv. Barbare in nazaj v Globoko, se je udeležilo  
   40 pohodnikov. Ker je bila ideja o organizaciji tradicionalnega pohoda lepo sprejeta, je bil 2. pohod 

Predizbor za olimpijado 

Občinsko tekmovanje leta 2007
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organiziran tudi letos v mesecu aprilu, po poti skozi Piršenbreg, Dole, Brezje do Bojsnega, kjer je sledil 
zaključek.  

Zaključili smo leto 2006. Program, sprejet na občnem zboru društva 25. februarja 2006, je bil skoraj v 
celoti realiziran. Za izvajanje nalog je odgovoren Upravni odbor društva. V izvajanju društvenih nalog so 
sodelovali vsi člani Prostovoljnega gasilskega društva Globoko. 

Vsa energija članstva je bila v letu 2006 usmerjena k nabavi novega orodnega vozila GVV-1, na katerega 
smo danes posebej ponosni. 

V skladu z dolgoročnim planom nabave gasilske tehnike in opreme za obdobje 2001-2024, ki ga je sprejelo 
predsedstvo GZ Brežice, smo bili v letu 2006 upravičeni do nabave gasilskega vozila mi, Prostovoljno 
gasilsko društvo Globoko. Upravni odbor PGD Globoko je na svoji seji 23.03.2006 sprejel sklep, da soglaša 
z nabavo novega gasilskega vozila GVV-1 in sicer vozila IVECO DAILY 65C17 D. To vozilo omogoča prevoz 
nujne opreme na kraj nesreče, prevoz 7 gasilcev in 500 litrov vode.

Načrt nabave gasilske tehnike in opreme je bil v letu 2001 izdelan za celotno občino Brežice in temelji 
na kategorizaciji društev (od I do IV), starosti tehnike s poudarkom pokritosti z novimi vozili in požarno 
ogroženostjo po celotni občini. PGD Globoko je zadolženo za požarno varnost celotne KS Globoko, 
ki jo pokrivajo gričevje, gozd in nedostopni tereni. V 400 gospodinjstvih živi 1200 prebivalcev. Tako 
ocenjujemo, da je požarna ogroženost na celotnem območju KS Globoko zelo visoka.

Člani upravnega odbora društva smo bili pred veliko dilemo, ali naj se odločimo za nabavo novega 
gasilskega vozila, ali ne. Samo iz proračuna društva ni možno realizirati take investicije. V naših vrstah 
se zavedamo odgovornosti za požarno varnost prebivalstva in okolja, zato je bila odločitev za nabavo 
novega vozila s tega vidika modra odločitev. V soglasju z GZ Brežice, kot soinvestitorjem, je bil izbran 
najugodnejši ponudnik za izdelavo nadgradnje, to je Ivan Zolar s.p. iz  Ptujske gore. 

Dela na nadgradnji vozila so bila končana v mesecu marcu 2007, opravljen je bil tehnični pregled in 
homologacija. Vozilo je bilo nared za prevzem 21. marca 2007. Ponj se je na Ptujsko goro odpeljala 
delegacija PGD Globoko, ki so jo sestavljali Ciril Flis, Stanislav Slak, Peter Pajdaš, Anton Preskar, Miran 
Jelen in Slavko Cizl ter predsednik GZ Brežice Mihael Boranič in tehnični sekretar Vinko Cvetkovič. Na poti 
v Globoko so iz Župelevca naše novo vozilo spremljala gasilska vozila društev iz IV. Sektorja. 

Zadovoljni in veseli smo, da nam je s pomočjo soinvestitorja, Gasilske zveze Brežice, nakup uspel in to 
prav v letu 2007, ko praznujemo svoj praznik, svojih 80 let.   
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Ustanovni člani: 
Miroslav Pavlič (kmet), Franc Antončič (železničar), Alojz Zidarič (kmet), Franc Zidarič (nameščenec), 
Leopold Cvetko (kmet), Alojz Molan (kmet), Ivan Cvetko (kmet), Jože Dimič (kovač) in Jože Žgalin 
(kmet).

Predsedniki društva:
Miroslav Pavlič (1927 – 1933), Franc Antončič (1933 – 1937), Leopold Cvetko (1937 – 1941), 2. svetovna 
vojna (1941 – 1945), Leopold Cvetko (1945 – 1948), Alojz Molan (1948 – 1954), Alojz Vogrin (1954 
– 1966), Leopold Cvetko (1966 – 1970),  Franc Cizl (1970 – 1988), Franc Pajdaš (1988 – 1992), Vinko  
Slak (1992 – 1998), Franc Preskar (1998 – 2000), Ciril Flis (od leta 2000 dalje).

Poveljniki društva:
Jože Žgalin (1927 – 1933), Alojz Zidarič (1933 – 1937), Alojz Vogrin (1937 – 1941), 2. svetovna vojna 
(1941 – 1945), Alojz Vogrin (1945 – 1948), Franc Cizl (1948 – 1970), Vinko Slak (1970 – 1981), Franc 
Pajdaš (1981 – 1988), Anton Preskar (1988 – 1992), Ivan Šular (1992 – 1998), Stanislav Slak (od leta 
1998 dalje).

Častni člani: 
Salonit Anhovo-Rudnik Globoko, Vinko Kranjčič, Franc Ornik.
Častni predsednik: Vinko Slak. 

Umrli člani od leta 1982: 
Franc Pavlija, Ivan Cvetko, Franc Cizl, Ivan Šular, Ciril Flis, Jože Drenik, Jože Šneberger, Ivan Preskar, 
Stane Jelen, Jože Strgar, Ivan Harapin in Franc Pajdaš. 

 

Danes šteje društvo 76 aktivnih članov in članic, ki vsak na svoj način prispevajo k razvoju društva.

Upravni odbor:
 • Ciril Flis, predsednik
 • Stanislav Slak, poveljnik
 • Martina Živič, podpredsednica
 • Anica Novoselović, tajnica
 • Kristina Kos, blagajničarka
 • Anton Preskar, podpoveljnik
 • Slavko Cizl, podpoveljnik

ORGANI DRUŠTVA, IZVOLJENI NA 76. OBČNEM ZBORU 22. MARCA 2003

VODSTVO DRUŠTVA SKOZI ZGODOVINO
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 • Srečko Cizl, mentor mladine
 • Irena Preskar, referentka članic
 • Ivan Šular, referent veteranov
 • Peter Pajdaš, referent za priznanja in odlikovanja
 • Bojana Preskar, referentka za zgodovino, propagando, kulturo
 • Miran Jelen, gospodar
 • Miha Petančič, član
 • Darinka Pajdaš, predsednica NO

Nadzorni odbor: 
 • Darinka Pajdaš, predsednica
 • Matjaž Žmavc, član
 • Boštjan Štarkl, član
 • Robert Flis, član
 • Franci Pavlija, član

Disciplinsko razsodišče: 
 • Vinko Slak, predsednik  
 • Jože Germovšek
 • Boris Brinovec
 • Lidija Štarkl
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Priimek Ime Vrsta člana Aktivni čin
BIBIČ PRIMOŽ prostovoljni gasilec - operativec gasilec
BLATNIK VANESA prostovoljni gasilec gasilec I. stopnje
BRINOVEC BORIS prostovoljni gasilec - operativec gasilec
BRINOVEC KARL veteran gasilec II. stopnje
CIZEL BENJAMIN mladinec mladinec
CIZL SLAVKO prostovoljni gasilec - operativec nižji gasilski častnik II. stopnje
CIZL SREČKO prostovoljni gasilec - operativec nižji gasilski častnik I. stopnje
FLIS BOŽENA prostovoljni gasilec nižji gasilski častnik II. stopnje
FLIS CIRIL prostovoljni gasilec - operativec nižji gasilski častnik II. stopnje
FLIS ROBERT prostovoljni gasilec - operativec gasilski častnik
GANTAR PETANČIČ DRAGICA prostovoljni gasilec
GERMOVŠEK JOŽE prostovoljni gasilec - operativec gasilec II. stopnje
HOTKO BLAŽ prostovoljni gasilec gasilec
HOTKO FRANC veteran gasilec II. stopnje
HOTKO IVAN mladinec mladinec
HOTKO TONI mladinec mladinec
JELEN MIROSLAV prostovoljni gasilec - operativec gasilec II. stopnje
KENE JERNEJ prostovoljni gasilec - operativec gasilec I. stopnje
KOS DARKO prostovoljni gasilec - operativec gasilec I. stopnje
KOS DAVOR prostovoljni gasilec - operativec gasilec I. stopnje
KOS KLEMEN mladinec mladinec
KOS KRISTINA prostovoljni gasilec gasilec II. stopnje
KOS ŽELJKO prostovoljni gasilec - operativec gasilec I. stopnje
KOSTEVC LEA mladinec mladinec
KOSTEVC MATEJ mladinec mladinec
KOVAČIČ MATIC mladinec mladinec
KREVELJ MATJAŽ prostovoljni gasilec - operativec gasilec
KUHAR DARKO mladinec mladinec
NOVOSELOVIĆ ANICA prostovoljni gasilec gasilec I. stopnje
NOVOSELOVIĆ BOJAN prostovoljni gasilec gasilec
OGOREVC BRANKA prostovoljni gasilec
OGOREVC IVAN prostovoljni gasilec - operativec
OGOREVC SIMON mladinec mladinec
OGOREVC TADEJA mladinec mladinec
PAJDAŠ DARINKA veteran gasilski častnik II. stopnje
PAJDAŠ PETER prostovoljni gasilec - operativec nižji gasilski častnik II. stopnje
PAVLIJA FRANC prostovoljni gasilec - operativec nižji gasilski častnik II. stopnje
PETANČIČ MIHAEL prostovoljni gasilec - operativec gasilec
PLAHUTA MARINKA prostovoljni gasilec
PRESKAR ALOJZ prostovoljni gasilec - operativec gasilec I. stopnje
PRESKAR ANTON prostovoljni gasilec - operativec nižji gasilski častnik II. stopnje
PRESKAR BOJANA prostovoljni gasilec mladinec
PRESKAR IRENA prostovoljni gasilec gasilec I. stopnje
PRESKAR JANEZ prostovoljni gasilec gasilec I. stopnje
PRESKAR JANKO prostovoljni gasilec - operativec nižji gasilski častnik II. stopnje

Članstvo društva po stanju na dan 31.12.2006
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PRESKAR JERNEJ mladinec mladinec
PRESKAR JURE prostovoljni gasilec gasilec
PRESKAR TANJA prostovoljni gasilec gasilec I. stopnje
PŠENIČNIK MARKO mladinec mladinec
RAČIČ MARKO mladinec mladinec
SLAK ANICA prostovoljni gasilec
SLAK DANIJEL prostovoljni gasilec - operativec gasilec I.stopnje
SLAK STANISLAV prostovoljni gasilec - operativec gasilski častnik II. stopnje
SLAK TOMAŽ prostovoljni gasilec - operativec gasilec
SLAK VINKO veteran gasilski častnik II. stopnje
SOLTAR VITA mladinec mladinec
SOTLAR LUDVIK prostovoljni gasilec - operativec gasilski častnik 
STARINA TIMOTEJ prostovoljni gasilec - operativec gasilec
SUŠIN MATJAŽ prostovoljni gasilec - operativec gasilec I. stopnje
SUŠIN KLEMEN mladinec mladinec
ŠPEHAR BORUT mladinec mladinec
ŠTARKL BOŠTJAN prostovoljni gasilec
ŠTARKL LIDIJA prostovoljni gasilec
ŠULAR ANTON prostovoljni gasilec gasilec II. stopnje
ŠULAR IVAN prostovoljni gasilec - operativec gasilec I.stopnje
ŠULAR IVAN veteran nižji gasilski častnik II. stopnje
ŠULAR JOŽICA prostovoljni gasilec gasilec
ŠULAR MARIJA prostovoljni gasilec
UMEK ALEŠ prostovoljni gasilec gasilec
UMEK DAVOR prostovoljni gasilec - operativec gasilec
VERSTOVŠEK MARTIN prostovoljni gasilec gasilec
ŽGALIN ALEN mladinec mladinec
ŽGALIN ANTON prostovoljni gasilec - operativec gasilec II. stopnje
ŽIVIČ DAVID mladinec mladinec

ŽIVIČ MARTINA prostovoljni gasilec višji gasilski častnik organizacijske 
smeri I. stopnje

ŽMAVC MATJAŽ prostovoljni gasilec gasilec I. stopnje

Preostane nam še prijetna dolžnost, da se ob jubileju zahvalimo vsem, ki nam stojite ob strani in ste nam 
omogočili, da smo danes to, kar smo. Zahvala gre vodstvu Gasilske zveze Brežice, Občini Brežice, Krajevni 
skupnosti Globoko, krajanom, sosednjim gasilskim društvom. Seveda pa vsega tega brez požrtvovalnega 
članstva skozi zgodovino in članstva danes ne bi bilo.

Še enkrat hvala in NA POMOČ!

ZAKLJUČEK
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VIRI:
1. Kronika gasilskega društva Globoko.

2. Matične knjige članstva gasilskega društva Globoko, I.,II. III..
3. Posamezni dokumenti, evidence in listine iz društvenega arhiva.

Avtorica brošure: Martina Živič
Podatke za kroniko uredila in zbrala: Vinko Slak in Martina Živič

Lektoriranje brošure: Zdenka Bregar Umek, prof.
Leto izdaje: junij 2007

Založnik: Prostovoljno gasilsko društvo Globoko
Računalniški prelom besedila: MRGB d.o.o., Brežice

Tisk: ARtisk, Aleksander Rožman s.p., Bukošek
Naklada: 400 izvodov  

Za nakup gasilskega vozila so prispevali:

OBČINA BREŽICE
GASILSKA ZVEZA BREŽICE
KRAJEVNA SKUPNOST GLOBOKO

AFP d.o.o. Dobova 
Ansambel DOBRI PRIJATELJI -
z vsemi godci in pevci od leta 1968 do 2000
Anton  Žgalin, Piršenbreg
ARAO Ljubljana, Lokalno partnrstvo Brežice
Boštjan Štarkl s.p., Prevozi Štarkl, Globoko
Branka  Petan s.p., Frizerski salon, Globoko
Branko Filipčič s.p., Inštalaterstvo, Bojsno
DARSAD d.o.o., Zgornja Pohanca
Dušan  Sušin s.p., Avtomehanika, Bojsno
E STIL d.o.o., Brestanica
EUROPRODUKT d.o.o., Globoko
FLISINVEST d.o.o., Globoko
FORMA d.o.o., Brežice
Franc  Lazanski s.p., Avtoprevozništvo, Dečno selo
Franc Ogorevc s.p., Avtomehanika, Piršenbreg
GEODETSKI BIRO d.o.o., Brežice
Ignac Štruc s.p., Obzorje, Brežice
INTEGRAL BREBUS d.o.o., Brežice
Ivan  Smrdej s.p., Elektroinstalacije, Brežice 
Ivan Hriberšek s.p., Mizarstvo na terenu, Globoko
Ivan Kostanjšek, Pišece
Ivan Žičkar, Globoko 12, Globoko
Janko Harapin s.p., Soboslikarstvo in posredništvo, Globoko
Janko Preskar s.p., Popravilo kmetijske mehanizacije, Piršenbreg

Janko Živič s.p., Posredovanje in zastopanje, Globoko
Jože  Jalovec s.p., Parketarstvo, Mali vrh 
Jože  Kržan s.p., Mizarstvo, Bojsno
Jože Germovšek s.p., Zidarstvo in fasaderstvo, Piršenbreg 
Jože Hotko s.p., Avtomehanika, Globoko
KOP d.d., Brežice
Magda Brenko s.p., Šiviljstvo, Bojsno
Marjan Kranjčič s.p., IGE, Globoko 
Martin Darko  Cerjak s.p., Računovodski servis, Brežice
MERCATOR  d.d., Brežičanka-Tehnika, Brežice
MERKUR d.d., Brežice
Mihael Petančič s.p., Avtoprevozništvo, Globoko
Mihaela Dušič s.p., Okrepčevalnica Mali Dunaj, Globoko 
Milan Štrucl s.p., Soboslikarstvo, Brežice 
MINFOS d.o.o., Brežice
Miran Pavlič s.p., Avtoličartvo, Globoko
Mitja Zidanič s.p., Globoko
Peter Pajdaš s.p., KOVAŠTVO, Globoko 
Polona Cerjak s.p., Kmetijska trgovina, Bukošek
Primož  Bernardič s.p., Termoinstalacije in šport, Globoko
SOMARO d.o.o., Mali vrh
Stane Kocjan s.p., Storitve z gradbeno mehanizacijo, Brežice
Stane Štefanič s.p., Restavracija, Brežice
STEMAT d.o.o., Mali vrh
Vili Čižmek s.p., Globoko
VILJA d.o.o., Piršenbreg
Zavarovalnica Merkur d.d., Ljubljana
Zavarovalnica Triglav d.d., OE Krško
Zvonko Cizl s.p., Gradbena mehanizacija, Bojsno

Namerno nismo izpustili nikogar. Če pa smo je bila zgolj tehnična napaka.


