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Uvodne misli avtorice 

  

 

Leto 2009. 10 let od ustanovitve prostovoljnega gasilskega društva Križe. Sliši se 

zelo malo. Da, smo najverjetneje najmlajše gasilsko društvo v Sloveniji. Pot, ki smo 

jo prehodili po poteh gasilstva, je kratka, a poslanstvu, ki ga imamo člani 

prostovoljnih gasilskih društev, to je pomoči soljudem, ki pomoč potrebujejo, 

sledimo vdano in po vseh svojih močeh. 

Za nami je 10 let, zapolnjenih s trudom, prizadevanji in delom članov, da bi društvo 

čim bolje delovalo, da bi bilo vredno imena, ki ga nosi, in naš trud in prizadevanja se 

kažejo na več področjih. 

 V brošuri, ki najprej na kratko predstavi sam kraj Križe, ki ga zagotovo marsikdo ne 

pozna, so v nadaljevanju opisani pomembni dogodki in dosežki društva in njegovih 

članov ter članic. Vsi skupaj se pogumno podajamo naprej v boju za boljšo 

opremljenost društva, ki je pogoj za delovanje in vsakršno hitro in učinkovito 

pomoč, pa seveda tudi za prepoznavnost. 

  

Res nas je malo, a smo zato toliko bolj povezani in zavzeti! 

  

  

Damjana Sotošek 
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Prvo desetletje prostovoljnega gasilskega društva Križe 
 
 
 
Spoštovane gasilke in gasilci! 
 
Najprej vam iskreno čestitam ob prvi desetletnici 
delovanja vašega društva. Prostovoljno gasilsko 
društvo Križe 1999 je najmlajše gasilsko društvo v 
brežiški občini in tudi v Sloveniji. Mladostna 
navdušenost in zagnanost članov društva, 
pripravljenost za sodelovanje v društvu in krajevni 
skupnosti sta zagotovilo, da je društvo šele na 
začetku uspešne poti, ki se bo nadaljevala do 
naslednje obletnice. 
Društvo ima dve mladinski ekipi, ki se tradicionalno 
uvrščata na visoka mesta na različnih gasilskih tekmovanjih, ženska ekipa pa se je 
odlično odrezala tudi na državnem tekmovanju v Žalcu. Redno se udeležujete 
regijski in občinskih tekmovanj v gasilskih spretnostih, kjer posegate po najvišjih 
uvrstitvah. Vsi ti dosežki dokazujejo, da ste dobro pripravljena in usklajena ekipa.  
V današnjem času, ko se z varstvom pred požari, naravnimi in drugimi nesrečami 
načrtno ukvarjajo država, občinske in druge službe, javnost izraža pomisleke, ali res 
potrebujemo toliko gasilskih društev. Prepričan sem, da je pomembnost gasilskih 
društev še danes velika, ne le zaradi osveščanja ljudi pred požarno nevarnostjo in 
pomočjo v primerih nesreč, temveč iz preprostega dejstva, da ste gasilke in gasilci v 
krajevnih skupnostih glavni akterji družbenega življenja. Čas je pokazal, da kraji, ki 
imajo dejavna prostovoljna gasilska društva, bolje uspevajo in še posebej skrbijo za 
podobo kraja. 
Tudi vi, gasilke in gasilci prostovoljnega gasilskega društva Križe 1999 ste kljub 
mlademu društvu dosegli veliko, na kar ste upravičeno lahko ponosni – zgradili ste 
skupen dom za gasilce in krajane, sedaj ga opremljate, uspešni ste na različnih 
tekmovanjih, hkrati pa skrbite za organizacijo in izpeljavo krajevnega praznika 
Ožbaltovo v Pečicah.  
Za trud, ki ga članice in člani društva vlagate v delo in razvoj gasilstva v vaši krajevni 
skupnosti, se vam v imenu občine Brežice najlepše zahvaljujem ter vam ob vašem 
prvem desetletju iskreno čestitam z željo, da bi tradicijo gasilstva uspešno 
nadaljevali vse do prve stoletnice in naprej. 
 
Gasilski pozdrav – Na pomoč! 
Ivan Molan, 

župan Občine Brežice  
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OB JUBILEJU 
 
 
 
Spoštovani prijatelji gasilcev in člani gasilske organizacije 
 
Prijetno mi je pri srcu ob tej priložnosti in jubileju PGD 
Križe 1999, ko vam lahko izrazim zadovoljstvo ob 
praznovanju 10-obletnice vašega dela. 
Vsaka obletnica neke organizacije nosi v sebi močno 
gibalo in upravičenost za svoj obstoj. Še poseben čar pa 
imajo obletnice predvsem tistih organizacij, ki temeljijo 
na humanitarnih načelih. Tako pomeni obletnica hkrati 
obletnico obstoja PGD Križe 1999 in prvih 10 let 
organizirane oblike požarnega varstva, torej zagotovilo 
kraju, da bo varnejši in učinkovitejši v boju s požari.  
Za kriško gasilstvo društvo, ki je najmlajše v brežiški 
občini, je obletnica pregled dela, izkušenj in že obračun 
številnih prostovoljnih ur dela, vedno novih izzivov in 
uresničevanj potreb krajanov. Obletnica pomeni tudi 
novo spodbudo, saj se s tem vaše delo ne končuje, ampak smelo vstopate novim 
nalogam nasproti. Ta nova pot ni le pot vašega društva. Združena je z vsemi, ki so 
pripravljeni sodelovati in skrbeti za varnost kraja, še posebej za požarno varnost. 
Pomembno je poudariti vašo vztrajnost in ustvarjalnost ob dosežkih društva na 10-
letni prehojeni poti. Veliko dela ste opravili pri gradnji vašega doma, veliko ur ste 
vložili v izobraževanje vašega članstva in rezultati vaših tekmovalnih ekip so dokaz, 
da ustanovitev društva ni bila zaman. Na vas so lahko ponosni vsi krajani vasi Križe, 
kajti dobro organizirano društvo je tudi gonilo razvoja vasi in kraja. 
Gasilstvo v občini Brežice se je razvilo v pomemben in nenadomestljiv dejavnik 
požarnega varstva - zaščite in reševanja ljudi ter premoženja ob naravnih in drugih 
nesrečah. Skoraj neverjetno je, koliko zanesljivosti, samozavesti in prostega časa 
namenjajo prostovoljni gasilci svoji organizaciji in vsem ljudem. Našim občanom je 
že kar samoumevno, da ob vsaki nesreči prihitijo prvi gasilci in rešujejo premoženje 
ne glede na čas in razmere.  
Gasilska organizacija ni namenjena sama sebi in svojemu članstvu. Opravlja naloge 
za potrebe države, državljanov in drugih pomembnih javnih ustanov. Prav zaradi 
tega morajo država, vlada in lokalna skupnost jamčiti in zagotavljati materialne 
pogoje za najboljše pogoje dela, ki so opredeljeni z zakonom o gasilstvu in drugimi 
zakoni s tega področja. 
Vseh teh nalog in obveznosti se naša brežiška lokalna skupnost z županom in 
občinskim svetom zaveda, tako da lahko gasilci uresničujemo dolgoročno 
zastavljene programe dela.  
 
Spoštovani gasilski prijatelji, gasilke, gasilci, gasilska mladina PGD Križe 
1999! 
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Skozi vseh teh 10 let vašega dela sem osebno povezan tudi sam. Ob prvih razgovorih 
za ustanovitev vašega društva v hladnih prostorih konec januarja leta 1999 pa vse 
do ustanovnega občnega zbora in do današnje proslave, spremljam vaše delo in se 
veselim vaših uspehov, kajti to so tudi uspehi vseh nas, ki smo verjeli v vas in vaše 
delo.  
Naj mi bo dovoljeno, da se vam ob tej priložnosti zahvalim za opravljeno delo skozi 
prvih 10 let vašega dela z željo po dobrem sodelovanju tudi v bodoče. 
V prepričanju, da bomo zmogli vse načrtovane naloge tudi v prihajajočem obdobju, 
prejmite lepe in iskrene čestitke v imenu vseh organov GZ Brežice. 
Naj vam letošnje praznovanje ostane v lepem in trajnostnem spominu. 
 
Predsednik GZ Brežice 
Mihael Boranič, VGČ II.st. 
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10 let PGD Križe 1999 
 
 
 
Leto 2009 je za PGD Križe 1999 prav posebej 
praznično in zanimivo. 29. avgusta praznujemo 10 let 
obstoja in delovanja društva. To je težko pričakovani 
trenutek za celotno društvo in celo KS Križe. 
Deset let je sicer kratkih v štetju zgodovinskega časa, 
vendar dovolj dolgih, da se spomnimo začetkov 
organiziranega dela našega društva, da se spomnimo, 
ko smo na območju KS Pečice - Križe začeli delovati in 
ko smo postavili temeljni kamen večnamenskega 
doma. Ta čas je mnogo daljši, ko se spomnimo vseh 
delovnih ur, neprespanih noči in osebnega truda 
vsakega posameznega člana društva. Naše vodilo za neutrudno delo je: „MI 
PRIPRAVLJENI SMO POMOČI, PODNEVI IN PONOČI!“ S ponosom zremo v skoraj 
dokončani dom. Če k temu dodamo tudi odlične tekmovalne uspehe in nešteto 
prijateljev iz Slovenije, lahko ugotovimo, da je delo skozi 10 let PGD Križe 1999 
prepoznavno. Moja želja je, da še naprej z roko v roki sodelujemo z vsemi tistimi, ki 
so odgovorni za požarno varnost v naši občini, in na ta način omogočimo vsem lepši 
jutri. 
Zahvaljujem se vsem, ki ste nas in nas boste še naprej spodbujali in podpirali, hkrati 
pa vas vabim, da 29. avgusta počastimo 10-letnico društva. 
 
Predsednik PGD Križe 1999  
Ivan Grmšek, NGČ 
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OB 10- LETNICI PGD KRIŽE 1999 

 

 

V letošnjem letu v KS Križe praznuje svoj prvi okrogli jubilej naše edino društvo v 

kraju, to je PGD Križe 1999. Vsem članom in članicam ob tej obletnici iskrene 

čestitke za uspešno delo v društvu. 

KS Križe obsega naselje Križe, ki je zelo razgibano in redko naseljeno. Maloštevilno 

prebivalstvo se vozi na delo v Krško in Brežice, v popoldanskem času pa pridno 

obdelujejo svoja polja in vinograde, ki krasijo kriške gorice. Veseli smo, da kljub 

težkim pogojem kmetovanja, saj se razdrobljene kmetijske površine včasih nahajajo 

tudi na strmih pobočjih, ljudje še vedno radi skrbijo za svoj košček zemlje in tako 

ohranjajo urejeno podeželsko okolje.  

Prav ta vztrajnost in pridnost tukajšnjih krajanov pa je tudi osnova za tako uspešno 

delo članov našega gasilskega društva. V današnjem času, ko človek postaja vse bolj 

nepomemben v globalnem svetu, ko so razvrednotene nekatere osnovne človeške 

vrednote, ko je kapital in denar edino merilo s katerim se človek uveljavi v družbi, je 

delo v takem društvu še toliko bolj pomembno. Človeku postane toplo pri srcu, ko 

opazuje, kako lahko tudi generacije med sabo usklajeno delujejo, imajo skupen cilj, 

si med sabo pomagajo, razumejo različne interese in znajo drug drugemu tudi 

prisluhniti. Prav to je osnova za tako uspešno in plodno 10-letno delo tega društva. 

Usklajeno timsko delo je pot do uspeha, ki so ga naši člani, članice in mladinske 

ekipe dosegle na različnih tekmovanjih, je ugled, ki so si ga naši člani pridobili tako 

pri krajanih in tudi širše v lokalni skupnosti in pri navezavi prijateljskih vezi v 

gasilskih vrstah. Gasilskemu domu, ki smo ga skupaj gradili korak za korakom vsa ta 

leta in počasi dobiva končno podobo, ste vdihnili dušo in življenje, saj predstavlja 

družabno življenje v kraju. Prav gasilsko društvo je poneslo ime našega kraja širše 

preko občinskih meja. V kraju, kjer deluje takšno društvo, se ni potrebno bati, da bi 

zamrlo druženje, solidarnost, prostovoljnost in skrb za soljudi. Vesela in ponosna 

sem, da sem tudi sama vsa ta leta aktivno sodelovala v tem društvu, s tako 

prijetnimi ljudmi. 

Vsem članom, članicam, mladini, podpornim članom in sponzorjem, ki so prispevali 

svoj delež v mozaik 10-letnega uspešnega dela društva, se iskreno zahvaljujem v 

imenu Sveta KS in krajanov Križ za minulo delo in želim še veliko uspeha in veselja 

pri delu tudi v prihodnje. 

NA POPMOČ! 

Predsednica sveta KS Križe 

Majda Ban 
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KRIŽE 

 

 

V krajevnem leksikonu iz leta 1991 najdemo naslednji opis Križ:  

Razložena vas z gručastim jedrom, leži v vzhodnem delu Senovškega podolja, na 

prisojnem pobočju severnega odrastka Orlice (Vel. Špica 630 m), v povirju potoka 

Močnika. Zaselki Brezina, Dobrova, Goli vrh, Gora, Grm, Kriške gorice, Sele in 

Padežnik so razloženi v okoliškem gričevju. V malo donosnem kmetijstvu 

prevladujejo poljedelstvo, vinogradništvo in sadjarstvo, dodatna vira zaslužka pa sta 

prodaja lesa in žganje apna. Mlajši vaščani se vozijo na delo v Krško, Senovo in 

Brežice. 

Prav tako so Križe na kratko opisane v Wikipediji, proste enciklopediji, ki je 

dostopna na internetu, in sicer se opis glasi: 

Slika 1: Križe 
 

Križe so razloženo naselje v občini Brežice z gručastim jedrom. 

Na severnem delu ter na območjih nad 500 m nadmorske višine prevladujejo 

samotne kmetije (Padežnik, Goli vrh in Brezolan). Križe ležijo na vzhodnem delu 

Posavskega hribovja na meji z Bizeljskim gričevjem na prisojnem pobočju severnega 

odrastka Orlice (Vel. Špica, 630 m nadmorske višine), in v povirju potoka Močnika 

in Koprivnice. Najvišja območja v Križah so pod Orlici (610 m nm) in Goli vrh 

(561 m nm), najnižja točka je pri potoku Koprivnica s 279 m nm. Povprečna 

nadmorska višina celotnega območja Križ je 418 m. Križe spadajo pod občino 

Brežice, ki meji na zahodu s Krško občino (Kostanjek), z občino Kozje na severu in s 

KS Pečice na vzhodu in jugu (Šapole). Leta 1869 je tu živelo 344 prebivalcev, 2002 

pa le še 132. V Križah prevladuje gozd (49%), sledijo travniki (36%) in obdelovalne 

površine (njive 7%, vinogradi 3%, in sadovnjaki 1%). V kmetijstvu prevladujejo 

živinoreja, poljedelstvo, vinogradništvo, v zadnjem času tudi sadjarstvo. Podnebje je 

subpanonsko.  

Kot je razvidno iz opisov, so Križe majhen, miren podeželski kraj, ki je precej 
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oddaljen od večjih središč, kjer se lahko nadihaš svežega zraka in si odpočiješ od 

mestnega vrveža in hrupa, a žal pa je prav tako tudi precej oddaljen od vsakršne 

pomoči, ki bi ob nesrečah v kraju lahko pravočasno reševala položaj, ljudi in 

premoženje. Tudi najbližji sosednji kraji imajo podobno težavo, zato je precej 

prebivalcev iz sosednjih vasi oziroma zaselkov (Šapole, Osredek in Pečice) tudi 

članov našega gasilskega društva, saj bi jim lahko v primeru nesreče najhitreje 

pomagali, prav tako pa to pripomore k druženju krajanov in vaščanov naših vasi. Žal 

se moramo za enkrat zaradi preslabe opremljenosti v primerih požarov še vedno vsi 

skupaj zanašati na pomoč najbližjih gasilskih društev, a upamo, da se bo z našo 

prizadevnostjo in trdim delom to v bližnji prihodnosti spremenilo. 

 
Slika 2: Zemljevid Križ iz leta 1825 (izrisal Damjan Vrisk) 
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PGD KRIŽE 1999  

 

 

V nadaljevanju so po letnicah predstavljeni pomembni dogodki v društvu in dosežki.  

1999 

Na pobudo takratnega poveljnika sektorja 4, Martina Pinteriča, ter predsednika KS 

Pečice-Križe, Ivana Božičnika, so se jeseni leta 1998 začeli pogovori o ustanovitvi 

gasilskega društva, ki bi pokrivalo našo KS. Ob podpori Gasilske zveze Brežice je 

prišlo do ustanovnega občnega zbora 6.3.1999 v šoli v Pečicah, kjer je bil sprejet 

tudi prvi statut PGD Križe 1999. 

Predsednik sveta krajevne skupnosti Pečice-Križe je obrazložil pomen gasilstva za 

naš kraj in krajane, saj območje takratne KS Pečice-Križe zajema ¾ gozdnih površin, 

hiše so redko naseljene, od sosednjih gasilskih društev pa smo precej oddaljeni. 

USTANOVNI ČLANI PGD: 

Darko Umek  

Irena Umek  

Vesna Umek  

Boštjan Umek  

Damjan Umek  

Ivan Božičnik 

Marija Grmšek  

Ivan Grmšek  

Peter Simonišek  

Franc Sikošek  

Marija Sikošek  

Srečko Sikošek  

Andrej Sikošek  

Albin Božičnik ml. 

Majda Ban  

Ladislav Ban  

Bojan Zupan  

Rudi Klavžar  

Jože Godler  

Ivan Germšek 

Marta Moškon 

Jože Lah 

 

IZVOLJENI SO BILI ORGANI DRUŠTVA: 

predsednik: 

Peter Simonišek 

poveljnik:  

Darko Umek 

tajnik in blagajnik: 

Jože Lah 

upravni odbor:   

Peter Simonišek  

Darko Umek 

Irena Umek 

Ivan Germšek  

Bojan Zupan  

Franc Sikošek  

Majda Ban  

Ladislav Ban  

nadzorni odbor:  

Jože Lah  

Boštjan Umek  

Vesna Umek  

Marija Grmšek  

Srečko Sikošek  

 

disciplinsko razsodišče:  

Rudi Klavžar  

Marija Sikošek  

Jože Godler  

Marta Moškon  

Albin Božičnik  

podpredsednik:  

Ivan Grmšek 

podpoveljnik:  

Zupan Bojan
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Slika 3:  
Ustanovni občni 
zbor

 

Tečaj za izprašanega gasilca je potekal od 24.2. do 17.3.1999. Prijavljenih je bilo 32 

kandidatov, redno pa je tečaj obiskovalo 22 kandidatov, ki so tudi uspešno opravili 

izpite. Vodja tečaja je bil Martin Pinterič, predavatelji pa so bili iz sektorja 4. Prve 

osnove ravnanja z gasilsko opremo pa so nam praktično pokazale članice ženske 

desetine iz Spodnje Pohance. Ker društvo ni imelo svojih prostorov, je tečaj potekal 

pri Alojzu in Majdi Ban. 

V tem letu so se že na začetku tri članice in predsednik udeležili svečanosti ob 130-

letnici gasilstva na slovenskem v Metliki. Junija se je nekaj naših članov prvič 

udeležilo parade v Pirošici. 

Naše društvo se je prvič udeležilo tekmovanja ob 50. letnici PGD Sp. Pohanca, in 

sicer z moško ekipo, kjer so med 14 ekipami dosegli 7. mesto. Že v mesecu 

septembru je ista ekipa na sektorskem tekmovanju zmagala in se tako uvrstila na 

regijsko tekmovanje. Dobili smo prvi pokal. Na regijskem tekmovanju na Bregah se 

je ekipa uvrstila na nehvaležno 4. mesto. 

Tudi pionirji so sestavili tekmovalno ekipo, ki je PGD zastopala na tekmovanju, ki ga 

je organizirala GZ Brežice. Ker v društvu še nismo imeli orodja, so morali pionirji 

vaditi v Spodnji Pohanci. Na tekmovanju v Krški vasi so med 14 ekipami zasedli 

odlično 4. mesto, za kar so prejeli gasilske delovne obleke. 
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Slika 4: Prvo terensko vozilo in prikolica 

 

Od Gasilske zveze Brežice smo dobili tudi prvo terensko vozilo UAZ in 10 delovnih 

oblek. 

Konec maja je preminul ustanovni član Rudi Klavžar. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Slika 5:  
Pokojni ustanovni član 
Rudi Klavžar

2000 

Prvi občni zbor je bil 26.2.2000 pri Ivanu Grmšku, Križe 10.  

12. marca so operativni člani društva doživeli prvi požar. Zagorelo je okoli 100 m 

pod Kosovo domačijo, ki ni naseljena. Vzrok požara ni bil znan. Zaradi suhega 

pobočja se je požar hitro širil proti domačiji. Poklicali smo pomoč. Ker društvo še ni 

imelo nobene opreme, smo si pomagali z motikami in lopatami. Pri gašenju požara 

je sodelovalo tudi 5 drugih društev z 8 vozili in 35 gasilci. Tako smo v mesecu aprilu 

dobili na GZ Brežice 5 požarnih metel.  

V mesecu avgustu smo v Pečicah priredili družabno srečanje s srečelovom. To je bil 

naš prvi srečelov na Ožbaltovo. Člani društva, pionirji in nekaj krajanov so v mesecu 

novembru šli na prvi izlet v Bistro (tehniški muzej), Škofjeloški muzej in Brezje. Ob 

koncu leta so naši krajani ob raznašanju koledarjev prejeli tudi brošuro „Kako, kdaj 

in zakaj pride do požara ter kaj storiti v tem primeru“. 

V tem letu se je tekmovanja udeležila le pionirska ekipa, ki je na sektorskem 
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tekmovanju dosegla predzadnje mesto. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 6:  
Prvo mladinsko 
tekmovanje

 

2001 

Drugi občni zbor je bil 24. februarja 2001, in sicer prav tako pri Ivanu Grmšku. Na 

tem občnem zboru smo preminulega člana Rudija Klavžarja razrešili funkcije člana 

disciplinskega razsodišča in na njegovo mesto izvolili Marijo Sotošek. Prav tako je 

bil razrešen funkcije podpoveljnika Bojan Zupan, na njegovo mesto pa je bil izvoljen 

Franc Sikošek. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 7: 
Polaganje temeljnega 
kamna

V tem letu smo priredili 2. srečelov na Ožbaltovo v Pečicah. Ob prazniku Občine 

Brežice smo prevzeli pogostitev vseh pohodnikov po poteh Brežiške čete. Člani 

društva smo pripravili tudi kulturni program ob polaganju temeljnega kamna za 

večnamenski dom. 

Požarov v Križah to leto ni bilo. Člani društva smo krajanom omogočili ugoden 

nakup ročnih gasilnikov. Odziv na akcijo je bil zelo velik, saj je bilo prodanih 60 



Ob 10 - l etnic i  PGD Križe 1999  

14 
 

gasilnikov. 

Tekmovanj smo se to leto udeležili s tremi ekipami, in sicer s člani, pionirji in prvič 

tudi z žensko desetino. 

  

2002 

Občni zbor je bil 23. februarja 2002 pri Ivanu Grmšku. Ponovno je prišlo do 

nekaterih sprememb. Peter Simonišek je podal odstopno izjavo in iz osebnih 

razlogov odstopil s funkcije predsednika PGD. Za novega predsednika je bil izvoljen 

takratni podpredsednik Ivan Grmšek, na njegovo mesto, mesto podpredsednika, pa 

je bila izvoljena Damjana Sotošek. Tajniška dela je Jože Lah predal Ireni Umek. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 8: 
Zarisan prostor za 
gasilski dom

V tem letu je naše društvo začelo z izgradnjo doma krajanov. Skupaj s krajevno 

skupnostjo smo se v spomladanskih mesecih odločili za organizacijo dobrodelnega 

koncerta, s čimer smo želeli pridobiti nekaj sredstev za izgradnjo doma. Gradili smo 

vse do pozne jeseni in objekt pripravili za postavitev ostrešja. 

Naši člani so se udeležili 120-letnice PGD Brežice. Kupili smo 4 moške svečane 

uniforme.  

V tem letu nismo zabeležili nobenega požara. V mesecu aprilu smo bili sicer 

obveščeni o požaru v sosednji krajevni skupnosti Osredek, vendar smo ob prihodu 

na požarišče ugotovili, da je bil to manjši travniški požar, ki so ga krajani pogasili 

sami. Prisotne krajane smo posvarili o nevarnostih in posledicah požiganja v naravi. 

V mesecu juniju smo bili obveščeni o izginotju naše krajanke Jožefe Klakočar. 

Udeležili smo se več iskalnih akcij, vendar so bile vse neuspešne. 
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Slika 9: Priprave na parado 

Na izobraževalnem področju smo dobili prvih 6 vodij skupine, ki so si pridobili čin 

gasilec I. stopnje.  

 

2003  

4. občni zbor je bil 15. februarja v Kostanjku v znamenju volitev. Predsednik je ostal 

Ivan Grmšek, podpredsednica Damjana Sotošek, poveljnik pa Darko Umek. Do 

sprememb je prišlo pri disciplinskem razsodišču, kamor so bili izvoljeni Marija 

Sikošek, Katica Bračun, Suzana Resnik in Jože Godler. 

V mesecu marcu smo začeli s podiranjem in pripravljanjem lesa za ostrešje 

večnamenskega doma. Ko je bil ves les v mesecu maju pripravljen, so se pričela dela 

na ostrešju doma. Dela so potekala tri tedne. 

Vsak dan je bilo na gradbišču prisotnih več članov društva, ki so opravljali vsa 

potrebna dela. V jesenskem času smo začeli iskati ponudnike za okna in se odločili 

za podjetje Secom iz Krškega.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 10: 
Dela na ostrešju
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Maja se je član društva udeležil 14. gasilskega kongresa na Bledu. Parade ob dnevu 

gasilcev v Cerkljah se je udeležilo 8 članov društva. 

22. julija smo bili obveščeni o travniškem požaru, katerega so pomagali pogasiti 

gasilci iz PGD Dečno selo in Sp. Pohanca, kajti naše društvo je imelo še vedno le 

požarne metle.  

Na tekmovalnem področju smo bili to leto uspešnejši od prejšnjih. Z žensko ekipo 

smo se udeležili občinskega tekmovanja. S tretjim mestom se je ženska ekipa 

uvrstila na regijsko tekmovanje, kjer se je desetina prav tako zelo dobro odrezala in 

zasedla 6. mesto. V decembru se je naša mladina udeležila kviza Mladi in gasilstvo. 

Kviza sta se udeležili dve tričlanski ekipi, ki sta tekmovali za zlato in srebrno značko. 

Obe ekipi sta zasedli 3. mesto, kar smo šteli kot velik uspeh. 

 

2004 

5. občni zbor je bil 21. februarja v domu krajanov v Kostanjku.  

V mesecu februarju je podjetje Secom iz Krškega v našem gasilskem domu vstavilo 

okna. Temu je v mesecu maju sledila izgradnja stopnišča. Delo je bilo zaradi velike 

višine zelo zahtevno in sponzorsko ga je opravil naš nekdanji sovaščan Ivan 

Omerzel. 21. novembra so bila narejena garažna vrata. Nekaj železa za vrata nam je 

dala Metalna Senovo sponzorsko, preostalo pa smo kupili. Vrata so bila izdelana iz 

plošč trimo. Izvajalec del je bil Darko Klavžar iz Dečnih sel. 

19. junija smo se s 6 gasilci udeležili proslave ob 70-letnici PGD Dečno selo. 3. julija 

se je 15 gasilcev udeležilo dneva gasilcev ob 100-letnici PGD Veliki Obrež. Ob 

občinskem prazniku občine Brežice smo v Pečicah pomagali pri organizaciji in 

izvedbi pohoda po poteh Brežiške čete.  

V tem letu ni bilo nobene intervencije.  

Že v letu 2003 smo načrtovali nabavo nove brizgalne, vendar tega načrta nismo 

uresničili, saj nismo imeli dovolj sredstev, poleg tega pa so bile tudi drage. Tako smo 

se z GZ Brežice dogovorili, da bi raje kupili rabljeno motorno brizgalno. V reviji 

Gasilec smo zasledili oglas, da PGD Kranj – Primskovo proda avtocisterno in nekaj 

opreme. Po telefonu smo se dogovorili za ogled rabljene črpalke Rosenbauer 8/8. 

Člani društva iz Kranja so nam jo v mesecu avgustu dostavili in tako ob tej 

priložnosti preživeli prijetno popoldne med nami.  

 

2005 

Občni zbor je potekal 19. februarja v Kostanjku. Pridobili smo dva podporna člana in 

članico. 9 članov društva je uspešno opravilo tečaj za izprašanega gasilca. Čin gasilec 

so si pridobili naslednji člani: Branka Ban, Damjana Sotošek, Jure Grmšek, Katica 
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Bračun, Marko Ban, Mitja Grmšek, Mitja Omerzel, Suzana Resnik in Uroš Ban. 

V letu 2005 smo si člani in članice zadali veliko delovnih nalog med katerimi je bila 

tudi električna in vodovodna napeljava, ki pa jih žal nismo mogli uresničiti, saj smo 

od inšpekcijske službe dobili odlok o prepovedi nadaljevanja gradnje zaradi 

nepopolne dokumentacije. 

Odzvali smo se na vabilo GZ Brežice in se udeležili njihove 50. letnice, ki je potekala 

junija v Čateških toplicah. Tam smo prejeli bronasto plaketo. 

Na Ožbaltovo smo organizirali srečelov v Pečicah, kjer smo kljub slabemu vremenu 

uspeli prodati vseh 400 srečk in tako smo z izkupičkom kupili svečane obleke za 

prizadevne članice. 

V mesecu maju je bil organiziran izlet na Golico. To leto pa smo tudi navezali stike s 

PGD Križe pri Tržiču.  

Intervencij v letu 2005 nismo imeli. 11. novembra smo bili obveščeni o požaru na 

stanovanjski hiši našega člana v Zg. Pohanci.  

Slika 11: Moška in ženska ekipa pred izvedbo vaje na občinskem tekmovanju v 
Dobovi 

 

 
 
 
Slika 12:  
Pokal za 1. mesto na 
občinskem tekmovanju

Na področju tekmovanj smo bili v letu 2005 zelo uspešni. To leto sta se moška in 

ženska ekipa udeležili kar nekaj tekmovanj. Moška ekipa je na občinskem 

tekmovanju dosegla 5. mesto, ženska ekipa pa je zasedla 1. mesto in si tako 

zagotovila udeležbo na regijskem tekmovanju. Prav tako se je ženska desetina 

odlično izkazala na regijskem tekmovanju, kjer je dosegla 2. mesto in si tako 

zagotovila mesto na državnem tekmovanju leta 2006. Ženska ekipa je pokal prinesla 

tudi iz Križ pri Tržiču, kjer so zasedle 3. mesto. Člani društva smo sodelovali tudi na 
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igrah brez meja na Obrežju. 

 

2006 

To leto smo na občnem zboru, ki je potekal 18. februarja v Kostanjku, sprejeli 2 nova 

člana.  

Tudi to leto je bilo za člane društva zelo pestro. Udeležili smo se proslave ob 80. 

letnici PGD Obrežje. Prisotni smo bili tudi pri polaganju temeljnega kamna v 

Pišecah. Na Ožbaltovo smo znova organizirali srečelov v Pečicah in prodali vseh 520 

srečk. V mesecu juliju smo se podali na izlet na Kriško goro, kamor so nas vodili 

člani iz PGD Križe pri Tržiču. Novembra smo priredili martinovanje in pogostili naše 

prijatelje z Gorenjske. Ob tej priložnosti smo tudi mi njih vodili na izlet do gradu 

Podsreda.  

 

 

 

 

Slika 13:  

Ženska desetina, ki si je 

prislužila nastop na 

državnem tekmovanju 

 

Meseca aprila je ženska 

desetina začela s 

pripravami na državno tekmovanje, ki se je odvijalo 9. junija v Žalcu. Naša ekipa je 

dosegla 25. mesto, kar nam je bilo vsem v zadovoljstvo, saj je bila to naša prva 

udeležba na državnem tekmovanju.  

 

 
 
 
 
 
Slika 14:  
Ekipe na tekmovanju 
Ernesta Lombarja v 
Križah pri Tržiču

Udeležili smo se tudi tekmovanja za pokal Ernesta Lombarja v Križah pri Tržiču, 

kjer smo se člani in članice uvrstili na odlično 2. mesto. Novembra je bil organiziran 
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mladinski kviz 4. sektorja, ki so se ga udeležili člani pripravniki in osvojili 3. mesto. 

 

2007 

Občni zbor se je odvijal 24. februarja v Kostanjku. Na tem občnem zboru je prišlo do 

zamenjave blagajnika. Jože Lah je odstopil s funkcije blagajnika, njegovo mesto pa je 

zasedla Suzana Resnik.  

To leto je bilo za člane zelo delovno. Opravljenih je bilo 380 delovnih ur, saj so zelo 

aktivno stekla dela na večnamenskem domu. Zabetonirali smo greznico in podporni 

zid ter napeljali elektriko in vodo. Strojne omete je izvajalo podjetje NO-BO, 

zaključna gradbena dela – Boris Novak s.p. Uredili smo sanitarije v gasilskem domu 

in z mavčnimi ploščami naredili strope. Podjetje Domet je naredilo izravnalne tlake. 

Nabavili smo tudi nekaj rabljene pisarniške opreme.  

Tudi to leto smo se udeležili precej družabnih prireditev. Bili smo na Florjanovem 

na Zdolah. 9. junija so se naši člani odzvali na vabilo GZ Brežice za dan gasilcev v 

Rigoncah. 16. junija sta se 2 člana udeležila proslave ob 80-letnici PGD Globoko. 

Prisotni pa smo bili tudi pri razvitju prapora PGD Mihalovec.  

Člani PGD Križe pri Tržiču so nas ponovno peljali na izlet, tokrat smo se povzpeli na 

Košutnikov turn. Novembra smo priredili martinovanje in pogostili gorenjske 

kolege, tokrat že v novem večnamenskem domu. Kot vsako leto smo tudi to leto na 

Ožbaltovo uspešno pripravili srečelov.  

V letu 2007 smo imeli eno intervencijo, in sicer požar v stanovanjski hiši v Pečicah. 

Z dvema ekipama smo se udeležili občinskega tekmovanja, kjer so članice A dosegle 

2., člani A pa 3. mesto. Na regijskem tekmovanju v Tržišču sta imeli obe ekipi nekaj 

smole. Člani so se uvrstili na 7. mesto, članice pa na 4. mesto. Sodelovali smo tudi na 

Igrah brez meja na Obrežju, kjer pa smo dosegli odlično 1. mesto. Na tekmovanju za 

pokal Ernesta Lombarja so člani zasedli 2. mesto, članice pa so se uvrstile na 1. 

mesto. Prav tako smo se odzvali na povabilo Dolenje vasi in se udeležili tekmovanja, 

kjer sta se obe ekipi odlično odrezali in slavili zmago.  

V tem letu smo prav tako zamenjali vozilo UAZ, ki smo ga prodali zbiratelju 

terenskih vozil iz Kranja. Od PGD Globoko smo kupili rabljeno vozilo TAM. 

Tudi na izobraževalnem področju je prišlo do nekaterih novosti. V društvu smo 

pridobili prvih 5 NGČ. Tečaj so uspešno opravili: Darko Umek, Ivan Grmšek, Peter 

Simonišek, Irena Umek in Marija Grmšek. 
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Slika 15:  
Zmaga na igrah brez 
meja

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 16:  
Kupljeno vozilo

 

2008 

Občni zbor je potekal 1. Marca, tokrat že v novi dvorani KS Križe. Na tem občnem 

zboru smo izvolili novo vodstvo oziroma potrdili staro. Predsednik je tako ostal Ivan 

Grmšek, podpredsednica pa Damjana Sotošek, prav tako je poveljnik ostal Darko 

Umek, podpoveljnika pa sta bila sedaj dva, in sicer dosedanji podpoveljnik Franc 

Sikošek in novi podpoveljnik Uroš Ban. Potrdili smo tudi upravni odbor, ki šteje 9 

članov, nadzorni odbor in disciplinsko komisijo. Upravni odbor sestavljajo: Peter 

Simonišek, Darko Umek, Uroš Ban, Franc Sikošek, Marija Sotošek, Ladislav Ban, Ivan 

Grmšek, Irena Umek in Majda Ban. V nadzornem odboru pa so: Marija Grmšek, Jože 

Lah in Gregor Ban. Potrdili smo tudi dva nova člana in enega podpornega člana. 

Tudi v letu 2008 so bila v večnamenskem domu opravljena nekatera dela. Franc 

Kodrič nam je vstavil okvirje za vrata in vrata iz dvorane v WC-je ter v kuhinjo. Silvo 
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Bračun, ki je tudi član društva, je v zgornjih WC-jih in v kuhinji položil ploščice, 

namestili smo sanitarno opremo in prebelili vse prostore, namestili pa smo tudi 

ograjo na stopnišču. 

Udeležili smo se tudi raznih svečanih prireditev in proslav, med katerimi je 

vsekakor najpomembnejši 15. kongres Gasilske zveze Slovenije, ki se je odvijal 24. 

maja v Krškem. Kongresa se je udeležilo 9 članic in 3 člani. Prav tako smo se odzvali 

na povabilo PGD Križe pri Tržiču in se z 8 člani udeležili Florjanovega, kjer so ob tej 

priložnosti položili temeljni kamen za gasilski dom. Člani in članice so se udeležili 

tudi Dneva gasilcev občine Brežice, ki so ga ob 100-letnici organizirali v Pišecah. 

Sedaj smo se že skoraj tradicionalno podali na izlet na Gorenjsko in sicer na 

Begunjščico in na Roblek. Prav tako smo tudi letos organizirali martinovanje, na 

Ožbaltovo pa pripravili srečelov. 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
Slika 17: 
15. Kongres Gasilske 
zveze Slovenije

To leto ni bilo v znamenju tekmovanj, a smo se kljub temu na povabilo udeležili 

tekmovanja za memorial Ernesta Lombarja v Križah pri Tržiču, kjer so članice 

osvojile 2., člani pa 3. mesto. Sodelovali smo tudi na igrah brez meja na Obrežju. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 18: 
Pohod na 
Begunjščico
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Zaključek  

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, KS Križe, krajanom, sosednjim gasilskim 

društvom in predvsem prizadevnim članom gasilskega društva. 

 

Še enkrat hvala in NA POMOČ! 
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