
DELOVANJE DRUŠTVA V OBODBJU – 1998 - 2018 
 
Po praznovanju 90 – letnice delovanja društva in uspešni dobavi 
gasilskega vozila s cisterno si je društvo malo oddahnilo, saj so 
bilo velikopotezni cilji doseženi. 
 
Je pa v teh letih bil poudarek na pospešenem izobraževanju 
članstva, kar je pogoj za kvalitetno delo v gasilstvu. Člane je 
društvo izobraževalo predvsem na raznih tečajih, ki jih je v 
skladu s programom dela organizirala Gasilska zveza Brežice v 
sklopu Gasilske zveze Slovenije. 
 
V letu 1999 je naša dolgoletna članica društva Marija Ana 
Ogorevc po veliko gasilskih odlikovanjih prejela tudi priznanje 
Matevža Haceta. 
 
To obdobje zaznamuje tudi pospešene aktivnosti pri 
pridobivanju gasilskega podmladka. V sodelovanju z Osnovno 
šolo Pišece so v naše vrste pripeljali kar nekaj mladine.  
 
Prav tako je društvo v teh letih bilo zelo uspešno na 
tekmovalnem področju predvsem mladine in pionirjev. Pod 
vodstvom mentorja Bojana Štrbuncla in mentorice Irene Krulc 
so si pionirji in mladinci prislužili, kar nekaj pokalov in priznanj. 
Udeleževali so se občinskih tekmovanj, zastopali tudi gasilsko 
zvezo Brežice na regijskem tekmovanju – regija Posavje. Leta 
2014 pa se je pionirska desetina uvrstila na državno 
tekmovane. Mlade so za zaslužne uspehe nagradili s 
strokovnimi ekskurzijami, izleti in pikniki v naravi ter udeležbo 
na taboru mladine v Vojašnici Cerklje ob Krki. 
 
Ker je v skladu z zakonodajo tudi v društvih podatke o članstvu 
in podatke o intervencijah potrebno voditi preko predpisanih 
informacijskih aplikacij je bilo veliko dela vloženega v vnos 
podatkov v GAS 200 oz. poznejši VULKAN. Prav tako se po vsaki 
intervenciji pripravljajo požarna poročila preko programa 



imenovanega »SPIN«. Vse te zadeve društvo ureja s pomočjo 
lastnega računalnika in potrebnega znanja. 
 
Člani društva so aktivni tako v društvu kot tudi izven le-tega in 
sicer ob pomoči potrebnim posameznim krajanom, ostalim 
društvom, župnijskemu uradu kot krajevni skupnosti. 
 
V začetku leta 2015 nas je v 84. letu zapustila dolgoletna 
članica društva Marija Ana Ogorevc. V vseh letih delovanja je 
bila zelo aktivna članica, dolgoletna tajnica, predsednica 
nadzornega odbora. Prav tako je bila aktivna na Gasilski zvezi. 
 
Glavne aktivnosti v dvajsetih desetih letih so bile: 

 eden od pogojev za uspešno delo društva je vsekakor 
sodelovanje med društvi, kjer si izmenjujejo izkušnje in 
pridobljeno znanje. Naše društvo aktivno sodeluje z društvi 
četrtega sektorja GZ Brežice, poobratenim društvom PGD 
Slovenj Gradec in prijateljskimi društvi kot so PGD Dol pri 
Hrastnik in PGD Podsreda. Pri tem gre za izvajanje 
tekmovanj, skupnih vaj, proslav posameznih društev, 
družabnih srečanj in udeleževanja na občnih zborih; 

 že nekaj let je krožila ideja, da bi tudi naši gasilci obeležili 
Florjanovo z obiskom maše. Le ta se je prvič realizirala v 
letu 2007. Ta tradicija se bo skupaj z gasilci iz Globokega 
nadaljevala tudi v prihodnje; 

 v teh letih sta bili izvedeni dve gasilski ekskurziji, in sicer  
ogleda Izobraževalnega centra na Igu in Gasilske brigade v 
Ljubljani ter ogled sejma gasilske opreme in tehnike v 
Celju in ogled muzeja rudnika pod zemljo v Velenju; 

 kar 15 let je društvo organiziralo tradicionalni pohod na  
Špiček za 1. maj; 

 v letu 2008  in 2018 je bil v skladu z zakonodajo in navodili 
GZS sprejet Statut gasilskega društva; 

 društvo skrbi tudi veterane. Vsako leto ob srečanju 
veteranov organizira prevoz na letna srečanja, ki jih 



organizira Gasilska zveza Brežice. Prav tako ob koncu leta 
starejše veterane obišče predsednik oz. član UO; 

 za operativne člane in člane upravnega odbora so bile 
izdane gasilske izkaznice, za ostale člane se izkaznice 
naročajo po planu. 

 dodatna finančna sredstva za delovanje društvo pridobiva 
s prevzemom in organizacijo raznih prireditev, 

 predvsem v letih 1998-2005 je bilo opravljenih veliko 
prevozov pitne vode, tako na področju KS Pišece kot 
področji IV. sektorja.  

 v društvu so aktivne tudi članice, ki so v preteklih letih 
imele svojo desetino. Le te so danes vključene pri akcijah 
na raznih prireditvah, od pogostitev, tekmovanj do raznih 
posvetov, kongresov, urejanju okolice gasilskega doma, 
nekatere pa tudi pri samem operativnem delu. Aktivne 
članice danes delujejo na vseh področjih. 
 

DELO ODBORA ZA IZGRADNJO GASILSKEGA DOMA  
Ker gasilci nikoli ne počivajo in mirujejo je že kmalu po 
praznovanju devetdesetletnice delovanja društva padla ideja o 
izgradnji novega gasilskega doma. Stari gasilski dom je bil 
dotrajan in prepotreben temeljite obnove zato je društvo kar 
nekaj let iskalo novo primerno parcelo. Nobena ni odgovarjala 
zaradi zakonskih preprek ali pa ni bila naprodaj. 
 
V sodelovanju s Krajevno skupnostjo je padla ideja, da bi z 
rekonstrukcijo obstoječega večnamenskega doma lahko 
dogradili prostore za potrebe gasilskega doma kot tudi nove 
prostore krajevne skupnosti in ostalih društev, ki delujejo v KS. 
Idejo so posredovali gasilcem na skupnem sestanku . Le ta je 
bila sprejeta. Za nadaljnje aktivnosti je bil izvoljen gradbeni 
odbor za gradnjo gasilskega doma v sestavi naslednjih članov: 
Jožeta Pšeničnika, predsednika GO in članov Jožeta Omerzela, 
Jožeta Krulca, Slavka Umeka, Mirana Levaka, Marijance 
Štrbuncl, Jožeta Jagriča in treh predstavnikov KS (Uroš Škof, 
Ivan Šeler, Željko Štrucl).  



 
Sprejeti predlog je bil posredovan tudi županu Občine Brežice z 
obrazložitvijo, da se s tem rešuje problem pišeških gasilcev, 
krajevnega urada in propada večnamenskega doma. V 
dogovoru z Občino je bil leta 2007 postavljen temeljni kamen za 
prizidek gasilskega doma k večnamenskem domu. 
Za izdelavo projekta je bilo izbrano podjetje VI-PLAN. 
 
Že ob prvih začetkih pri pridobivanju raznih dokumentacij je 
društvo naletelo na nešteto težav okoli lastništva in 
pomanjkanja načrtov obstoječega objekta. Potrebno je bilo 
veliko sestankov s Krajevno skupnostjo in Občino Brežice ter 
izdelovalcem projekta. Občina se je s tem objektom prijavila 
tudi na razpis za evropska sredstva, ki pa žal ni bil potrjen. Ob 
koncu leta 2008 je bil projekt dokončan, prav tako je bilo 
izdano gradbeno dovoljenje. Oktobra 2008 pa je bila podpisana 
tripartitna pogodba s strani Občine, Krajevne skupnosti in 
gasilskega društva. Za izvajalska dela je bilo izbrano podjetje 
TIMI Krško.  
 
Rušitvena dela so se začela izvajati v mesecu novembru 
2008/9, do konca leta je bil prizidan objekt pod streho. Ves 
potreben les za streho je društvo pripravilo samo, od podiranja, 
žaganja do dostave na gradbišče. Da je objekt dobil končno 
podobo – fasado je prav tako poskrbelo društvo z delom članov 
in prostovoljcev. 
 
V letu 2011 so bili dokončani spodnji prostori za operativno 
delovanje to so garaže, orodjarna, komandna soba in sanitarije 
s tušem. Lahko bi govorili o tisoče urah, ki so jih gasilci v 
veseljem opravili. 
 
Če se malo dotaknemo financiranja izgradnje novega gasilskega 
doma je društvo do sedaj vložilo 120.000 evrov lastnih 
sredstev. 



Leta 2007 je društvo izvedlo triletno akcijo zbiranja sredstev v 
gospodinjstvih in vikendih KS Pišece. Prav tako je vseskozi 
finančna sredstva poskušalo pridobiti na raznih razpisih, pri 
sponzorjih, organizacijah prireditev v KS in ob letnih obiskih 
gospodinjstev s koledarji. Del finančnih sredstev je društvo 
pridobilo tudi s prodajo starega gasilskega doma. Pred petimi 
leti si je društvo zadalo plan, da novi gasilski dom do 110. 
letnice v celoti dokončan. Vendar se ta želja kljub veliko 
aktivnostim ni v celoti uresničila, saj mora društvo vzporedno z 
dokončanjem prostorov varčevati finančna sredstva za novo 
gasilsko vozilo GV-1, ki je po planu opremljanja gasilskih 
društev s strani Gasilske zveze planirano predvidoma v letu 
2019. Tudi pri tej investiciji mora društvo prispevati 40 % 
lastnih finančnih sredstev, kar znaša približno 30.000,00 EUR. 
 
Še o veliko aktivnostih, ki so se dogajale v zadnjih dvajsetih 
letih  v društvu bi lahko povedali, pa nam čas žal ne dopušča. 
Dela in izzivov v društvu ne manjka tudi v 111. letu delovanja 
društva. Zavedati se moramo, da skozi tako dolgo zgodovino ni 
bilo vedno lahko premagovati ovire, ki so se postavljale na 
prehojeni poti. Prav tako nas te čakajo tudi v prihodnje. En 
človek v gasilstvu ne pomeni nič, vsi pa pomenimo moč in še 
več. 
 
 
 
 
                                                                                       
                                                                                                        
 
 
 


