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95 LET
PROSTOVOLJNEGA

GASILSKEGA DRUŠTVA
KRŠKA VAS

Krška vas, 14. 7. 2018
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95-letnica 
Prostovoljnega gasilskega društva Krška vas

PGD Krška vas letos praznuje 95-letnico 
ustanovitve. Je eno najstarejših društev v 
Posavju in Sloveniji, ustanovljeno leta 1923. 
Ustanovnega občnega zbora Gasilske čete 
Krška vas se je udeležilo 25 krajanov Krške 
vasi in Velikih Malenc. 

Društvo je uspešno delovalo, nabavilo 
brizgalno z opremo, odkupilo zemljišče in 
na njem zgradilo gasilski dom, se opremljalo in gasilo požare vse do leta 
1941, ko je bila skoraj celotna vas izseljena, zaradi česar društvo med 
drugo svetovno vojno ni delovalo. Takratni člani društva so večino opreme 
pred izselitvijo skrili in zakopali pri Prahovih, tako da jih je le-ta ob vrnitvi 
pričakala, le gasilska brizgalna, ki so jo uporabljali Kočevarji za črpanje vode 
v Globočicah, je bila poškodovana. 

Takoj po drugi svetovni vojni, ko so se člani vrnili iz taborišč, je društvo pričelo 
ponovno delovati. Vsa leta po vojni je društvo skrbelo za požarno varnost, 
usposabljalo svoje člane in se opremljalo po takratnih finančnih zmožnostih. 
Društvo je bilo gonilna sila razvoja vasi in vpreženo v vsa dogajanja v vasi in 
okolici. Največje težave na strokovnem področju so bile s poplavami, pa tudi 
stare lesene hiše in predvsem dimniki so večkrat zagoreli. 

Kmalu po vojni so gasilci dogradili gasilski dom, zgradili oder in galerijo. 
Leta 1964 je bil obnovljen gasilski dom, velika pridobitev za društvo pa je 
bila dosežena v letu 1978, ko so s pomočjo Gasilske zveze Brežice pridobili 
orodno vozilo IMV 1600 s pripadajočo opremo. To je članom dalo novih moči 
za še bolj aktivno delovanje, posebej se je to pokazalo pri delu z mladimi, ki 
so se vključevali v društvo. 

Še posebej prelomno je bilo leto 2005, ko smo dočakali novo sodobno 
gasilsko vozilo z vodo (GVV-1), in opremo za gašenje in reševanje ter zaščito 
gasilcev ter v celoti obnovili gasilski dom, kar je pomenilo nov mejnik v 
operativnem delovanju društva. Vozilo je bilo nabavljeno in opremljeno ob 
pomoči Gasilske zveze Brežice, GZ Slovenije, KS Krška vas, donatorjev in 
darovalcev. V nabavo vozila in izdelavo nadgradnje je bilo vloženih veliko 
prostovoljnih ur vodstva društva, pri obnovi doma pa večine članov društva. 
Ob tem ne moremo mimo krajanov Krške vasi in Velikih Malenc, ki so finančno 
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podprli nabavo sodobnega vozila. Lahko se pohvalimo, da v omenjenih vaseh 
ni bilo družine, ki bi odrekla pomoč pri nabavi vozila. 

Letos smo na gasilskem domu zamenjali streho, obnovili fasado in prepleskali 
stene ter podrli skladišče, ki je stalo na sosedovem zemljišču.

Danes PGD Krška vas opravlja vrsto nepridobitnih dejavnosti in kot 
prostovoljna gasilska enota II. kategorije pokriva območje dveh strnjenih 
vasi, in sicer Krško vas in Velike Malence ter del Mrzlave vasi kot tudi 
vinogradniško področje na obronkih Gorjancev, ki ga sestavljajo kraji Kozelc, 
Vitovec, Gaj in Malenški vrh. 

Na strokovnih gasilskih tekmovanjih so pionirske in mladinske ekipe v 
preteklosti dosegale odlične rezultate, tako na občinskih, regijskih in 
republiških tekmovanjih, tradicija pa se ohranja še danes.
 
Ob današnjem praznovanju se želim posebej zahvaliti za pomoč in sodelovanje 
ter za izvajanje dejavnosti društva vsem članom društva in njihovim družinam, 
krajanom, Krajevnim skupnostim Krška vas in Velike Malence, vsem društvom 
v vasi, sosednjim gasilskim društvom, Občini in Gasilski zvezi Brežice in vsem 
ostalim, ki so na kakršen koli način pripomogli k delovanju društva. Želim si, 
da bi uspešno sodelovanje nadaljevali tudi v prihodnosti.

Ivan Poldan
Predsednik PGD Krška vas
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95 let uspešnega delovanja PGD Krška vas 

Spoštovani gasilke in gasilci Prostovoljnega 
gasilskega društva Krška vas!

Ob vašem visokem jubileju, 95-letnici 
uspešnega delovanja društva, vam v imenu 
Občine Brežice in v svojem imenu iskreno 
čestitam. Naj bo praznovanje priložnost, da 
se vsem vam, spoštovani članice in člani PGD 
Krška vas, zahvalim za vaš trud in čas, ki ga 
namenjate ohranjanju in razvoju gasilstva v naši občini. Gasilska društva ste 
v naši občini pomemben dejavnik razvoja kraja in povezovanja ljudi. Poleg 
vaše osnovne dejavnosti, skrbi za požarno varnost in pomoč ob nesrečah, ima 
vaše društvo tudi izjemno pomembno vlogo v primeru poplav, ko poskrbite 
za zaščito in reševanje ljudi in premoženja, kar se je izkazalo v letu 2010 ob 
hudi poplavi reke Krke. 

Vaše društvo je v 95-letni zgodovini premagalo številne izzive, vaši predhodniki 
in vi pa ste znali združiti moči in s skupnim delom urediti prostore, poskrbeti 
za redna usposabljanja, za podmladek in ustrezno opremo v sodelovanju z 
Gasilsko zvezo Brežice in Občino Brežice. Verjamem, da boste z dobro voljo, 
predanostjo in sodelovanjem tudi v naslednjih letih skrbeli za požarno varnost 
in nudili pomoč prebivalcem območja, ki ga pokrivate – vasi Krška vas, Velike 
Malence in del Mrzlave vasi ter vinogradniško področje na obronkih Gorjancev, 
ki ga sestavljajo kraji Kozelc, Vitovec, Gaj in Malenški vrh. 

Občina Brežice se bo še naprej trudila, da bo v okviru danih možnosti 
in zakonodaje gasilskim društvom zagotavljala sredstva in opremo za 
nemoteno delovanje, seveda pa ste najpomembnejši dejavnik društva vi, 
gasilske in gasilci. S svojo srčnostjo in pripravljenostjo pomagati drugim 
ste vzgled za vrednote, ki postajajo v današnjem času čedalje bolj redke in 
so zato še toliko bolj vredne vsega spoštovanja. Želim vam, da vas tudi v 
prihodnje povezujejo dobri medsebojni odnosi in da društvo uspešno vodite 
tudi v prihodnje. 

Gasilski pozdrav - na pomoč!

Ivan Molan, župan Občine Brežice
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95 LET USPEŠNEGA, USTVARJALNEGA in PREDANEGA 
DELA PGD KRŠKA VAS

Spoštovane gasilke, gasilci, gasilska mladina, 
veterani in prijatelji PGD Krška vas.

Vaše društvo letos praznuje visok jubilej; 95 
let uspešnega delovanja. To je dokaz, da se 
člani društva kakor tudi krajani dobro zavedate 
pomena gasilske organizacije v boju z ognjem 
ter naravnimi in drugimi nesrečami. Sam jubilej 
prostovoljnega gasilskega društva Krška vas 
pomeni 95 let ustvarjanja, humanega in prostovoljnega dela na področju 
gasilstva, požarnega varstva, zaščite in reševanja, ter tudi drugih nalog.

Prostovoljno gasilstvo se je v občini Brežice razvilo v pomemben dejavnik 
požarnega varstva, zaščite in reševanja ljudi ter premoženja ob naravnih in 
drugih nesrečah. Danes si uspešne požarne varnosti v GZ Brežice brez vašega 
društva ne znamo več predstavljati. PGD Krška vas pokriva pomembno območje 
dveh strnjenih vasi, in sicer Krško vas in Velike Malence ter del Mrzlave vasi, 
kot tudi vinogradniško področje na obronkih Gorjancev, ki ga sestavljajo kraji 
Kozelc, Vitovec, Gaj, Pekel, Stankovo in Malenški vrh. Tradicionalno dobri 
odnosi, jasni cilji in dolgoročno partnerstvo se kažejo predvsem v prizadevanjih, 
da se ob vašem delu krajani in občani počutijo varne. 

95 let je dolga doba prostovoljnega in požrtvovalnega dela, ki zahteva, da 
se ob pogledu na prehojeno pot s spoštovanjem in hvaležnostjo spomnimo 
številnih gasilcev, ki so v zgodovini društva vztrajno in požrtvovalno, ob vsaki 
uri in vsakem vremenu, pogumno hiteli reševat imetje ljudi. Ob tem pa so se 
vsa leta trudili prenašati znanje iz generacije v generacijo.

Ob vašem visokem jubileju vam v imenu GZ Brežice in vseh 31 PGD kakor tudi 
PiGD iskreno čestitam z željo, da tudi v bodoče tako zavzeto in odgovorno 
izvajate humanitarno poslanstvo. Zahvala za vaše delo v preteklosti, čestitke 
ob vašem jubileju in naj se društvo tudi v prihodnje razvija ob podpori in 
sodelovanju, v pričakovanju 100 obletnice PGD Krška vas.

                                                       

Herman Premelč VGČ I.st., predsednik GZ Brežice
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Florjanovo 2018, Krška vas

Velik ruski pisatelj Tolstoj je nekoč zapisal: »Najtežja stvar v življenju je, da ga 
ljubimo v njegovem trpljenju.« Takrat, ko nekdo trpi zaradi nesreč, raznovrstnih 
preizkušenj, takrat se v polnosti pokaže moč ljubezni in dobrote sočloveka, ki 
pomaga, da se ohrani upanje in življenje. Tega naj bi se zavedal vsak človek in 
tudi dobrega kristjana prepoznaš po delih ljubezni. Medsebojna pomoč dela 
človeka najbolj plemenitega in mu daje dostojanstvo. 

Redki poklici in dejavnosti so pri tem tako izpostavljeni tej dejavni pomoči kakor 
gasilci. Gasilci so tisti, ki slišijo mnogo klicev »na pomoč« in se vedno hitro in 
z vsemi razpoložljivimi močmi odzovejo. Zato čestitke ob 95-letnici delovanja 
gasilcem v Krški vasi. Čestitke za vse dobro izvedene intervencije v tem času, 
ki jih je bilo ogromno. Čestitke za požrtvovalne ljudi, ki ste pomagali ustvarili 
pristno, lepo in dobro podobo gasilca – dobrega človeka za današnji čas. 

Žpk. Janez Žakelj
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PGD Skopice

Spoštovani gasilci PGD Krška vas!

Ob 95. obletnici vašega prostovoljnega 
gasilskega društva vam iskreno čestitam v 
svojem imenu in imenu PGD Skopice. Naj bo vaš 
jubilej priložnost za praznovanje in motivacija 
za nadaljnje dobro delo. Kot sosedi velikokrat 
sodelujemo na intervencijah, gasilskih prireditvah 
in drugih dogodkih. Čim boljšega medsebojnega 
sodelovanja si želimo tudi v prihodnje. 

Na Pomoč!

Tina Kodrič, predsednica PGD Skopice 

 PGD Pirošica

Spoštovani.

Ob vaši obletnici vam iskreno čestitam v svojem 
imenu in v imenu PGD Pirošica. V preteklem 
obdobju smo imeli veliko skupnih aktivnosti in 
dela, saj so nas vodili enaki interesi, da smo se 
skupaj izobraževali, nastopali na intervencijskih 
vajah in se skupaj opremljali. Želim si, da 
bi bilo naše sodelovanje na operativnem in 
organizacijskem področju tudi v prihodnjih letih 
tako plodno in uspešno, da bo naše delo še naprej 
vidno in da bomo lahko skupaj pomagali našim 
sokrajanom. 

Na pomoč!

Marjan Štefanič, predsednik PGD Pirošica
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PGD CERKLJE OB KRKI

Spoštovani gasilci, gasilke, cenjeni vaščani.

95 let prostovoljnega dela je dolga doba, na katero 
se lahko s ponosom in spoštovanjem ozremo. To 
je doba, ki jo organizirano preživi le dejavnost, 
ki ni v družbi nobenega sistema, temveč v službi 
človeka in njegovih potreb. Na bogato tradicijo 
gasilstva v naši državi smo Slovenci lahko zelo 
ponosni. Ponosni smo na Prostovoljno gasilsko 
društvo Krška vas, ki v svojem lokalnem okolju 
uspešno druži gasilke in gasilce, veterane ter najmlajše prostovoljce z bogatimi 
izkušnjami, znanjem in plemenitimi dejanji – pomagati ljudem v nesreči. 
Gasilsko društvo Krška vas je nastalo zaradi stiske ljudi ob naravnih in drugih 
nesrečah, ki jih je bilo mogoče obvladati le skupno. Društvo je združevalo in 
plemenitilo ogromno svojih zvestih članov in preko njih tudi druge ljudi iz tega 
kraja. Vseh 95 let so člani društva skrbeli, da so bili občani in krajani, kakor 
tudi njihovo premoženje, varni. Vsem in vsakemu posebej iskrena hvala za vaš 
prispevek k večji varnosti domačih krajev in k uspešnemu delovanju društva. 

Ob vašem jubileju iskrene čestitke in prisrčna zahvala vsakomur in vsem za, 
kar ste naredili in delate za Krško vas in okolico.

Z gasilskim pozdravom »Na pomoč!«.

Vegelj Franc V.G., predsednik PGD Cerklje ob Krki
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USTANOVITEV IN DELOVANJE DRUŠTVA

V Krški vasi je leta 1922 pri posestnikih Antonu Duhaniču in Janezu Piltaverju 
izbruhnil velik požar. Takrat je Janez Lopatič zbral pripravljalni odbor in januarja 
1923 je bila ustanovljena Gasilska četa Krška vas. Ustanovnega občnega zbora 
se je udeležila skupina mladih krajanov Krške vasi, starih nad 18 let, število 
članov pa je hitro naraslo na okoli 30, nekaj jih je bilo tudi iz Velikih Malenc in 
Skopic.

V prvi upravni odbor so bili izvoljeni ustanovni člani: Martin Horvatič, Ivan 
Lopatič, Martin Butara, Ivan Komočar, Ivan Račič, Miha Ivšič, Franc Lubšina in 
Anton Lopatič. Za načelnika je bil imenovan Janez Lopatič, za poveljnika pa 
Martin Butara. 

S prostovoljnimi prispevki in prireditvami so zbrali toliko sredstev, da so leta 
1925 nabavili novo ročno prevozno brizgalno in do leta 1932 odkupili zemljišče 
od Dvornikovih ter zgradili gasilski dom, ki je od takrat naprej gasilcem služil za 
izvajanje njihovih dejavnosti in vsem organizacijam v vasi za različne prireditve. 
Za te namene so gasilci zgradili oder, na katerem so nastopale domače pevske, 
dramske, plesne in druge skupine ter zasedbe, gostovale številne skupine in 
ansambli, za gledalce in poslušalce pa so zgradili tudi balkon.

Društvo je uspešno delovalo, se opremljalo in gasilo požare vse do leta 1940, 
ko je bila skoraj celotna vas izseljena. Takoj po drugi svetovni vojni, ko so se 
člani vrnili iz taborišč, je društvo pričelo ponovno delovati. Vsa leta po vojni je 
društvo skrbelo za požarno varnost, usposabljalo svoje člane in se opremljalo 
po takratnih finančnih možnostih.

Prostovoljno gasilsko društvo Krška vas je bilo ustanovljeno avgusta leta 
1948. Za predsednika je bil izvoljen Anton Lubšina, za njim so bili predsedniki 
društva Jože, Ivan in Dušan Prah, Tomas in Jernej Šporar, Dušan Prah in Ivan 
Poldan. 

Leta 1964 je bil obnovljen gasilski dom, kmalu je bil odstranjen tudi oder in 
zgrajen nov gasilski stolp ter prigrajen prostor za opremo. 

Velika pridobitev za društvo je bila dosežena v letu 1978, ko smo s pomočjo 
Gasilske zveze Brežice pridobili orodno vozilo IMV 1600, s pripadajočo opremo. 
To je članom dalo novih moči za še bolj aktivno delovanje, posebej se je to 
pokazalo pri delu z mladimi, ki so se vključevali v društvo. 

Še posebej prelomno je bilo leto 2005, ko smo dočakali novo sodobno gasilsko 
vozilo z vodo (GVV-1), in opremo za gašenje in reševanje ter zaščito gasilcev 
ter v celoti obnovili gasilski dom, prekrita in popravljena je bila streha in stolp, 
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dograjene sanitarije, zamenjani tlaki, prenovljena fasada in stene, vgrajene 
omare in nabavljena druga oprema, kar je pomenilo nov mejnik v operativnem 
delovanju društva. Vozilo je bilo nabavljeno in opremljeno ob pomoči Gasilske 
zveze Brežice, GZ Slovenije, KS Krška vas ter ostalih donatorjev in darovalcev. 
V nabavo vozila in izdelavo nadgradnje je bilo vloženih veliko prostovoljnih ur 
vodstva društva, pri obnovi doma pa večine članov društva. Ob tem ne moremo 
mimo krajanov Krške vasi in Velikih Malenc, ki so finančno podprli nabavo 
sodobnega vozila. Lahko se pohvalimo, da v omenjenih vaseh ni bilo družine, ki 
bi odrekla pomoč pri nabavi vozila. 

V zadnjih letih je bilo na gasilskem domu zamenjano stavbno pohištvo, v letu 
2018 pa obnovljena streha in fasada ter odstranjeno priročno skladišče.

PGD Krška vas opravlja vrsto nepridobitnih dejavnosti in kot prostovoljna 
gasilska enota II. kategorije pokriva območje dveh strnjenih vasi, in sicer Krško 
vas in Velike Malence ter del Mrzlave vasi kot tudi vinogradniško področje na 
obronkih Gorjancev, ki ga sestavljajo kraji Kozelc, Vitovec, Gaj in Malenški vrh. 
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ZAPISNIK SESTANKA PROSTOVOLJNE GASILSKE 
ČETE Z DNE 19. 10. 1946
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ZAPISNIK ČLANSKEGA SESTANKA
Z DNE 27. 6. 1952
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REFERAT PREDSEDNIKA DRUŠTVA
OB 30-LETNICI DRUŠTVA
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OB OTVORITVI GASILSKEGA DOMA 17. 7. 1932
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DEJAVNOSTI DRUŠTVA

Statut Prostovoljnega gasilskega društva Krška vas določa, da je društvo 
prostovoljno, samostojno, nepolitično in nestrankarsko združenje oseb, ki 
deluje na podlagi Zakona o društvih, Zakona o gasilstvu in na podlagi Statuta. 
Opravlja gasilsko dejavnost, ki je humanitarna dejavnost, presega interese 
njenih članov in jo izvaja v javnem interesu.
 
Namen delovanja PGD je prostovoljno združevanje občanov, da postanejo 
prostovoljni gasilci, ki lahko sestavljajo gasilsko enoto. V skladu s pooblastilom 
opravlja preventivne in operativne naloge v zvezi z varstvom pred požarom, 
varstvom pred naravnimi in drugimi nesrečami ter zaščito in reševanjem na 
območju v skladu s operativnim načrtom PGD.

Cilji delovanja so: izvajanje preventivnih nalog varstva pred požarom in na 
področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, izvajanje zaščite, 
reševanja in pomoči ob požarih, naravnih in drugih nesrečah, vzgoja in 
usposabljanje članov in mladine za izvajanje gasilske dejavnosti in opravljanje 
nalog gasilstva kot dejavnosti, ki je v javnem interesu in humanitarne narave.

V okviru nepridobitne dejavnosti društvo opravlja naslednje osnovne naloge in 
obveznosti:

• organizira in izvaja usposabljanje članov in drugih zainteresiranih za 
področje varstva pred požarom; 

• organizira prostovoljno gasilsko enoto za izvajanje gasilskih in drugih 
reševalnih nalog na svojem požarnem območju; 

• izvaja preventivne naloge varstva pred požarom ter druge preventivne 
naloge na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;

• gasi požare, varuje in rešuje ljudi, živali in premoženje pri požarih, 
naravnih in drugih nesrečah;

• opravlja prevoze vode ob naravnih in drugih nesrečah;
• nudi pomoč občanom in podjetjem na svojem požarnem območju na 

področju varstva pred požarom ter varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami;

• vzdržuje v uporabnem stanju gasilske prostore, vozila, naprave, orodja 
in opremo ter skrbi za varno in primerno hrambo;

• skrbi za strokovno izpopolnjevanje članov gasilske enote in drugih članov 
za opravljanje njihovih nalog in funkcij ter za zagotavljanje materialnih 
sredstev; 
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• izvaja gasilske vaje in vožnje za preverjanje brezhibnosti gasilskih vozil;
• skrbi za vzgojo in usposabljanje gasilske mladine;
• organizira gasilska tekmovanja; 
• vodi predpisane gasilske in društvene evidence;
• sodeluje z drugimi PGD, ki so člani GZ, v katero je vključeno, in drugimi 

gasilskimi organizacijami;
• podeljuje društvena priznanja in predlaga zaslužne člane za priznanja in 

odlikovanja;
• opravlja druge naloge, ki so kakorkoli povezane z gasilstvom ali so 

potrebne za njegovo izvajanje.

TEKMOVANJA

Gasilska tekmovanja se organizirajo in izvajajo za preverjanje in pridobitev 
strokovne in fizične sposobnosti gasilcev, za preverjanje psihofizične in 
strokovne usposobljenosti operativnih gasilcev, za spoznavanje in utrjevanje 
medsebojnih odnosov ter izmenjavo izkušenj. Gasilska tekmovanja spadajo 
med strokovno in praktično izobraževanje gasilcev. Tekmovanja so organizirana 
na občinskem, pokrajinskem in državnem nivoju v več disciplinah in starostnih 
kategorijah.

Tekmovalne discipline, v katerih so ekipe PGD Krška vas dosegale najboljše 
rezultate, so bile: taktična mokra vaja, teoretični test in vaja razvrščanja. Ekipe 
so najdaljši čas pripravljali mladinski referenti Stane Erlah, Ivan Tomše, Janez 
Ivšič in častni poveljnik Jože Kranjec. 

Za tekmovalce in gledalce je seveda najbolj zanimiva disciplina taktična 
mokra vaja, ki med krškovaškimi ekipami, ki že vrsto let tekmujejo tudi med 
seboj, pomeni največji izziv in zadoščenje ob najboljšem dosežku. Na občinska 
tekmovanja gre iz Krške vasi praviloma več ekip, večkrat sta se nato na regijsko 
tekmovanje uvrstili tudi po dve ekipi. Leta 2015 so na občinskem tekmovanju 
člani A zasedli šesto mesto, člani B tretje in najstarejša društvena enota drugo 
mesto.

Lahko rečemo, da je kljub močnemu društvenem rivalstvu še vedno najboljša 
najstarejša ekipa članov, ki je že leta 1973 na takratnem republiškem 
tekmovanju dosegla najboljši rezultat v zgodovini društva in GZ Brežice s 
srebrno tekmovalno značko. Ekipa v sestavi: Anton Ravnikar, Stane Les, Zvonko 
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Gorišek, Jože Lopatič, Janez Budič, Bojan Kolar, Ivan Pavlovič, Dušan Beribak 
in Jože Piltaver je tekmovala pod vodstvom Janeza Ivšiča, občasno so se ji 
pridružili še Jože Prah, Anton Komočar, Stane Ilc, Ivan Poldan, Marjan Lubšina 
in Dušan Prah. Člane druži predvsem ljubezen do gasilstva in medsebojno 
tovarištvo ter zdrav tekmovalni duh. Ekipa se je udeležila vseh občinskih 
tekmovanj, ki jih je organizirala GZ Brežice, velikokrat so bili udeleženci 
regijskih, večkrat tudi državnih tekmovanj, tako tudi leta 2015.
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Občinsko gasilsko tekmovanje na Velikih Malencah leta 2015, člani B

Od leve proti desni so v prvi vrsti: Iztok Dvornik, Matej Oblak, Roman Jamnikar, 
Marko Lubšina, v drugi vrsti: Predrag Lubšina, Roman Kranjc in Jernej Šporar

Stojijo od leve proti desni: Iztok Dvornik, Predrag Lubšina, Roman Kranjc, 
Roman Jamnikar Stane Ilc in Marko Lubšina; čepijo: Jože Kranjec, Adrijan 
Zakovšek, Matej Oblak in Jernej Šporar
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Če niso najboljši, so pa najlepši …

Po tekmovanju.
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Praznovanje 90-letnice

Legenda društva, častni predsednik Ivan Prah, v ozadju takratni predsednik 
Jernej Šporar
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Ekipa pekačev: Marjan in Gašper Zagorc ter Jože Baškovič Standardna dolgoletna ekipa kvartopircev na občnih zborih, 
štirje »Joški«
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ORGANI PGD KRŠKA VAS 
v mandatnem obdobju 2018 - 2023

Predsednik Ivan Poldan in člani upravnega odbora: 
Janko Kranjec, namestnik predsednika,

člani:
Rok Kerin, predstavnik mladih,
Gregor Novak,
Marko Lubšina,
Marjan Zagorc,
Predrag Lubšina,
Jožef Piltaver in
Boštjan Kodrič, poveljnik.

Poveljnik Boštjan Kodrič in člani poveljstva: 
Jože Kranjec, namestnik,
Marko Lušina, podpoveljnik in
Rok Kerin, pomočnik poveljnika za naprave za zaščito dihal in radijske postaje.

Nadzorni odbor: 
Peter Cvetkovič, predsednik, 
Jože Baškovič in
Matej Kodrič.

Disciplinska komisija: 
Dušan Prah,
Stane Ilc in
Boštjan Komočar,
Namestnika: Aleksander Mladkovič in Gregor Novak.

Naslov: PGD Krška vas, Krška vas 100, 8262 Krška vas

E-naslov: pgdkrskavas@gmail.com

Davčna številka: 10106278

TRR: 61000-0009807241 (Delavska hranilnica d.d.)
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Foto:
arhiv PGD Krška vas

Oblikovanje in tisk:
ARtisk, Aleksander Rožman s.p.
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Krška vas, 14. 7. 2018


