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KRONIKA PROSTOVOLJNEGA GASILSKEGA 

DRUŠTVA RIGONCE 

                                  1927-2007 

 
Že davnega leta 1919 so bili pobudniki takrat mnenja, da je za potrebo zaščite ljudi 

in njihovega imetja potrebno ustanoviti gasilsko četo, ki bi  bila sposobna opravljati zaščito 

ljudi in njihovega premoženja. 

Glede na takratne razmere pa nam nasprotniki ustanovitve  niso tega dovolili,čeprav 

smo imeli orodje in opremo., saj je bil po njihovem mnenju   takratni Župan Občine  Rigonce 

tov. Ogorelc preveč Slovensko usmerjen. Že takrat je imela tako imenovana gasilska četa vasi 

Rigonce ročno brizgalno, v katero je sicer bilo potrebno nalivati vodo z vedri. Vendar je 

odločnost ljudi po ustanovitvi gasilske čete dobila povsem legitimno pravico leta 1926. To 

leto je prineslo hude čase v Rigonce. Prišlo je do velikega požara ,v katerem je zgorela cela 

severna stran vasi. Ogenj je zanetila iskra iz lokomotive. Tragične posledice  so bile zelo 

hude, saj je v tem požaru izgubila življenje CIRNSKI Marija, mati  Antona, Jožeta in Marije 

(por. Prah). Kljub nesebični pomoči sosednjih gasilskih čet  VELIKEGA OBREŽA in 

HARMICE iz sosednje Hrvaške , se nesreči ni bilo moč izogniti,saj so bile hiše in 

gospodarska poslopja lesena  in pretežno krite s slamo. Tako je končno leta 1927 bila 

ustanovljena gasilska četa. 

 

USTANOVNI ČLANI GASILSKE ČETE: 

 

1. ŠKALER FRANC 

2. ŠEPEC JOŽE 

3. BLAŽINČ ANTON 

4. BLAŽINČ JOŽE 

5. PETRIČ IVAN 

6. LES ANTON  

7. BLAŽINČ JANEZ 

8. HORVAT JOŽE 

9. CVETKOVIČ FRANC 

10. DERŽIČ FRANC  

11. PINTERIČ ALOJZ 

12. CIRNSKI ALOJZ 

13. JURKAS ANTON  

14. ZIJAL ANDREJ 

15. PROSELC IVAN  

16. ŠAVRIČ MARTIN. 
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Slika-1a 

 
 

Slika-1b 

 
        Ker  orodje in opremo niso imeli kam ustrezno shraniti,  so zgradili prvi gasilski 

dom, ki  je bil postavljen pri LESOVIH na južni strani vasi, Objekt je bil lesen, Šlo je za 

manjši objekt. Ta je  zadostoval trenutnim potrebam  gasilske čete.  

Z leti  se je gasilska tehnika in z njo tudi oprema hitro razvijala in izpopolnjevala, 

zato se je pojavila  potreba po novem ,večjem  in varnejšem domu. Novi gasilski dom je bil 

zgrajen iz opeke,  na mestu , kjer sedaj stoji.  Predelana je bila tudi brizgalna tako, da v njo ni 

bilo  potrebno z vedri  nalivati vode, temveč je le ta kar sama  črpala  vodo  iz obstoječih 

vodnjakov ali  iz reke Sotle. 

Parcelo za novi dom je našemu društvu odstopil CVETKOVIČ FRANC. Z zidavo se 

je pričelo leta 1937, končan pa je bil leta 1938.  
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Prišla je 2. svetovna vojna in delo gasilske čete je skoraj zamrlo. Maloštevilni 

domačini, ki  pa niso bili izgnani v Nemčijo, Poljsko,Hrvaško in Srbijo  so po svojih močeh 

poskušali ohraniti dom in z njim tudi vso opremo in orodje. To jim je delno uspelo.  

Po 2. svetovni vojni so v domu nekaj čas stanovale družine, ki so se vrnile iz 

izgnanstva in sicer  dokler si za silo niso popravili svoje porušene domove. Ta čas je zahteval 

od ljudi , ki so se vračali v uničene in marsikje izropane  domove dodaten napor vlagati  v 

obnovo svojih domov ,kot tudi v obnovo in  dopolnjevanje  uničene, odtujene gasilske 

opreme. Kar precej čas je trajalo, da se gasilska četa spet postavi na svoje noge in tako  prične 

opravljati  svoje poslanstvo zaščite ljudi in njihovega imetja. 

 

NABAVA ORODJA IN OPREME 

 

 Da   so z delom lahko nadaljevali in zagotovili vasi potrebno požarno varnost , so 

bili primoran najprej  nabaviti  manjkajočo in novejšo opremo in orodje. Vse do leta 1953  je 

našemu društvu služila stara brizgalna. Nato se je pristopilo k nabavi  sicer rabljene motorne 

brizgalne, katera pa je bila izdelana iz dveh delov  v železniški  tovarni JANKO GREDELJ v 

Zagrebu, in sicer iz črpalke in motorja.  Za izdelavo črpalke so bili naši člani  primorani 

zbirati aluminij in baker iz katerega  so dali odliti  črpalko.  

 

Slika..2 

 
 

Izdelava MB je bila končana leta 1953 . Istega leta je bil opravljen preizkus le te  na 

vaji na mostu čez reko Sotlo v Rigoncah. Na  vajo so bila  vabljena tudi sosednja gasilska 

društva iz območja republike Slovenije in sosednje Hrvaške.  Opravljen  je bil prevzem 

motorne brizgalne, katera  je služila svojemu namenu vse do leta 1969. 
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Slika..3 

 
 

Slika..4 

 
 

Z razvojem gasilske tehnike in tehnike gašenja požarov smo pristopili  tudi mi 

posodabljanju opreme in orodja.   Leta 1969 smo bili priča  pridobitvi  nove ROTAX-ovo MB 

800 l /min  Ta je bila sodobnejša, močnejša  in predvsem  lažja.  Z njo je bila društvu 

omogočena  možnost hitrejše in kakovostnejše  intervencije.V uporabi je  imamo kot drugo 

brizgalno  še dan  danes. 
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Slika..5 

 
 

Skozi leta se je pokazala potreba po nabavi nove, še močnejše MB.  Leta 1980  smo 

v svojo sestavo dobili  zmogljivejšo motorno brizgalno ROSENBAUVER 1200 l , čemur  je 

sledila nabava tudi sodobnejše operativne in zaščitne opreme. 

Slika. 6 
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Za potrebe izobraževanja pionirjev in mladincev  smo leta 2003 nabavili   novo 

pionirsko TOMOS-ovo MB, saj je stara odslužila svojemu namenu. Tako imamo danes v 

svoji sestavi kar 3. MB , ki nam dajejo osnovo za požarno varovanje našega območja.  

 

Slika...7  

 
 

 

 

ZAGOTAVLJANJE MOBILNOSTI GASILSKEGA DRUŠTVA 

 

Zelo dobro vemo, da je pogoj za hitro predvsem pa uspešno intervencijo način 

prevoza tehnike in ljudstva do mesta intervencije. Pred 2. svetovno vojno je bila mobilnost  

gasilske tehnike  možna le z  konjsko vprego, Kasneje  s pojavom traktorjev  so bili ti  tisti s 

katerimi se je prevažala oprema na  mesta intervencije., in sicer vse do leta 1977. 

Takrat smo se namreč odločili  podati se v nabavo gasilskega avtomobila. 

Ker  možnosti gasilskega društva niso bile velike, smo nabavili rabljeno kombinirano 

vozilo ZASTAVA , s  katerim  nismo imeli dosti  sreče saj , se je le ta velikokrat pokvaril. 

Iskali smo varianto kako priti do novega gasilskega vozila . Leta  1989   smo s pomočjo  

države,republiške gasilske zveze in občinske gasilske zveze prišli  do  novega  terenskega  

vozila UAZ . 
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Slika..8 

 
 

To vozilo je bilo zelo zmogljivo vendar pa za društvo kot smo mi prevelik zalogaj. 

Namreč zahtevalo je preveč denarnih izdatkov,saj je bilo zelo potrošno. V zadnjem času pa se 

je avtomobil zelo veliko  kvaril in zanj ni bilo v državi Sloveniji dobiti več originalnih 

rezervnih delov. Bili smo primorani  tudi tega konec lanskega leta zamenjati, saj je izračun 

pokazal, da starega avtomobila iz ekonomske plati  več ni sprejemljivo  popravljati. Dogovor 

med  člani društva je hitro dobil zeleno luč. Tako smo v letu 2006 nabavili sicer 3.5 let staro 

kombinirano vozilo Volkwagen TRANSPORTER 1+ 8, s čimer smo zagotovili mobilnost tudi 

večjemu številu našega članstva.  Bilo ga je potrebno predelati , oziroma  nadgraditi v GVM-1 

, kar je tudi hitro in uspešno opravljeno tik pred iztekom  leta 2006. 
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Slika..9 

 
 

Blagoslova je naše novo gasilsko vozilo bilo deležno v mesecu Maju 2007. Prevzem je  

planiran v mesecu Juniju na slovesnosti Dneva gasilcev in praznovanja 80. letnice društva, ki 

bo potekalo na igrišču v vasi Rigonce.   
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Slika  10 

 
 

 

GASILSKI DOM 

 

Vemo,da je delo gasilskega društva bistveno lažje,če ima kje shraniti orodje in 

opremo,se dogovarjati ,  družiti ali organizirati strokovna predavanja,vendar  nam stari 

gasilski dom  tega  več ni omogočal. 

Kot smo že v uvodu omenili, so naši predhodniki  prvi gasilski dom,ki  je bil sicer  iz 

lesene konstrukcije , postavili v južnem delu vasi pri LESOVIH. Naslednji zidana  je bil leta 

1938 postavljen na parceli Cvetkovičevih, kjer še sedaj stoji. Ta je imel le  en prostor , in sicer  

orodjarno. Tam je bilo praktično moč shranjevati le opremo in orodje.  
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Slika..11 

 
 

Čas in potrebe so narekovale  le tega še nadgraditi . Tako je bila leta 1952  narejena 

nadgradnja gasilskega doma, s čimer je društvo prišlo  do večnamenskega prostora, ki je služil 

za sestanke,predavanja ,razna družabna srečanja, kulturne prireditve, skratka  za  potrebe cele 

vasi. Seveda pa s tem še ni bilo konec posegov v objekt. 

Leta 1993 se je pojavila potreba po večji adaptaciji doma ,s katero se je zamenjalo 

stavbno pohištvo, popravila in prekrila streha in sanitarije. 

 

Slika. 12 

 
 

 

Z ustanovitvijo ŠPORTNEGA DRUŠTVA RIGONCE leta 1997, povečanjem števila 

članstva,  aktivnejšim delovanjem VS pa se je pojavila potreba po dodatnih  prostorih. 
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Zato smo se istega leta v dogovoru z VS, ŠDR in PGD odločili, da pričnemo pod 

pokroviteljstvom VS RIGONCE z dozidavo doma. S tem smo v objektu pridobili naslednje 

nove prostore; 

➢ večjo dvorano 

➢ priročno kuhinjo 

➢ nove sanitarije 

➢ kurilnico s pečjo za centralno ogrevanje 

➢ montirana je sodobna alarmna naprava 

➢ pokrito stopnišče 

➢ preurejena orodjarna. 

Dozidava in odkup parcele  na kateri stoji  sedanji gasilski dom  je bila zaključena leta 2002. 

V novi dvorani so našle tudi prostor fotografije, pokali  in številna priznanja , ki jih je bilo 

deležno naše društvo skozi leta svojega delovanja. 

 

Slika. 12a 

 
 

 

NABAVA UNIFORM ,ZAŠČITNIH IN DELOVNIH OBLEK 

 

 Ves čas obstoja društva  je bila društvena prioriteta  skrbeti za preventivo v vasi, 

obnavljati in dopolnjevati hidrantno omrežje, manjkajočo gasilsko opremo, cevi , delovne, 

zaščitne obleke in tudi svečane gasilske uniforme. 

Veseli nas, da nam je v zadnjem mandatu uspelo nabaviti in obnoviti   večji del  

opreme  za našo operativno gasilsko desetino. Seveda  s tem ni konec našega dela , saj smo 

sedaj kar številčno društvo, šteje namreč 91. članov med katerimi je od leta 2003 kar 31. 

članic. Za te, mladince , pionirje   bi bilo potrebno nabaviti nove, dodatne uniforme, česar pa 

zavoljo pomanjkanja sredstev trenutno nismo v stanju realizirati. Manjka  nam tudi še nekaj 

zaščitnih oblek, kar imamo v kratkem namen dokupiti in s tem omogočiti operativni desetini 

varnejše operativno posredovanje.  
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Slika..13 

 
 

VAJE IN TEKMOVANJA 

 

Za uspešno izvedbo intervencij operativne desetine  je potrebno opraviti  veliko vaj, 

tekmovanj in se tudi izobraževati. Menimo , da so vsemu prej omenjenemu dobro sledili naši 

predhodniki in sedaj temu sledimo tudi  sami.  Vaj in tekmovanj  so se naši predhodniki 

udeleževali , udeležujemo pa se jih tudi sami   na nivoju društva, centra 8. Mihalovec, centra 

3. Veliki Obrež,  GZ Brežice,  posavske regije, na republiškem nivoju in  tudi izven državnih 

meja na območju sosednje države Hrvaške.  

 

Slika..14 
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Slika  15 

 
 

 

DELO Z MLADINO 

 

Stalnica v delu društva  je naša večna skrb za delo z mladino. 

Zavedamo se ,da smo majhna vas in, da nas ni veliko,  zato posvečamo veliko skrb 

tovrstnemu delu. 

Da je možno dosegati dobre rezultate, smo priča uspehov, katere smo dosegli še posebej na 

raznih tekmovanjih. 

Namreč ,največji  uspeh sicer sega v leto 1978. 

Mešana pionirska desetina,pod mentorstvom OGORELC JOŽETA je na republiškem gasilsko 

športnem tekmovanju v Brežicah dosegla visoko 3. mesto 

 

Slika..16 
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Desetina ki je osvojila bronasto priznanje: 

1. OGORELC JOŽE-mentor 

2. DOMITROVIĆ BLANKA  

3. CIRNSKI ANTON 

4. DERŽIČ ANTON 

5. DERŽIČ JOŽICA  

6. DERŽIČ VESNA 

7. JELČIČ ŽELJKO 

8. FURLAN DUŠAN 

9. CVETKOVIČ ANDREJKA 

10. POLOVIČ IVAN 

11. BLAŽINČ ERNICA 

 

. 

INTERVENCIJE 

 

Ne smemo , da se ne bi  dotaknili tudi našega operativnega delovanja in  izvajanja intervencij 

našega društva.  Živimo in delamo  na območju kjer so poplave pogoste in širših razsežnosti . 

Zato smo bili kar precejkrat primorani intervenirati tudi na tem področju in pomagali 

vaščanom in ostalim  krajanom na območju KS Dobova  reševati njihova imetja in življenje. 

Velikokrat, še posebej nekaj let  nazaj  smo  večkrat  posredovali tudi na požarih na objektih 

in v naravi. Včasih je bilo potrebno opremo tudi nositi, saj s prevoznimi sredstvi  nismo mogli 

na mesto intervencije.  

  

 

IZOBRAŽEVANJA 

 

 

Na področju strokovnega izobraževanja se naši člani bolj ali manj aktivno 

udeležujejo  tečajev, seminarjev in izobraževanj na  višjih gasilskih šolah. Eden od teh je tudi 

tov. Vinko Blažinč , ki se je kot prvi  iz našega društva izobraževal na višji gasilski šoli v 

Medvodah. 

 

Slika..17 
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Veliko  se jih je udeležilo tudi tečajev za izprašanega gasilca, NGČ in VGČ. 

 

Slika..18 

 
 

Naše članice  se udeležujejo  posvetov, ki jih je organizirala OGZ Brežice,kakor tudi 

vaj v vasi in nam pomagajo pri realizaciji marsikatere  prireditve.  

              Mladinci  in pionirji   so se ves čas obstoja društva  in se še vedno  udeležujejo  

tekmovanj  na nivoju  PGD-ja , CENTRA 8  VELIKI OBREŽ , CENTRA 3 Mihalovec  in 

nivoju  OGZ BREŽICE, kjer dosegajo tudi zavidanja vredne rezultate. 

 

SODELOVANJE MED DRUŠTVI 

 

Eden od pogojev uspešnega dela društva je sigurno sodelovanje med društvi. To 

sodelovanje je še kako dobrodošlo,saj si takrat izmenjujemo  izkušnje in pridobljeno znanje. . 

Sodelujemo tudi z društvi iz sosednje Hrvaške v okviru naših možnosti in danih pogojev. Pri 

tem gre za  izvajanje tekmovanj, skupnih vaj, proslav PGD-jev, družabna srečanja in  občne 

zbore. Žal pa se srečujemo tudi na manj prijetnih področjih , in sicer  na pogrebih članov, ki 

so za vedno zapustili gasilske vrste,kot tudi na intervencijah. 
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Slika..19a 

 
 

VESELICE, DRAMSKE IGRE, PROSTOVOLJNI PRISPEVKI 
 

Da bi  društvo bilo uspešno,smo za zbiranje denarnih sredstev organizirali veselice z 

tekmovanji,raznimi šaljivimi igram  in    tudi plese s srečelovom, postavljanjem majnika. 

V društvu je aktivno  delovala tudi  dramska skupina,katero je vodil tov. Jože 

Blažinč . Organizirala in izvajala je  razne igre v Dobovi in na Hrvaškem. S tem so zbirali   

prostovoljne prispevke ,ki so jih s pridom uporabljali za zidavo, obnovitev gasilskih domov , 

gasilske opreme in orodja. Za finančno in materialno pomoč pri izvajanju društvenih 

aktivnosti   se je bilo potrebno tudi večkrat  obrniti   na  razna  

podjetja,organizacije,društva,občino,KS , pa tudi posameznike,  za kar se jim ob tej 

priložnosti najlepše zahvaljujemo. Seveda  brez odrekanja članov našega društva, nesebičnega 

delovanja in njih prispevkov vsega tega s čimer razpolagamo danes v društvu ne bi bilo. 
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Slika  19b  

 
 

Slika  19c 
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Slika  19d 

 
 

 

 

PROTIPOŽARNA VARNOST  

 

Vseskozi se trudimo da bi varnost ljudi in imetja bila na visokem nivoju. Zato 

izvajamo vsakoletne preventivne preglede v vasi. Ob tem opozarjamo ljudi na morebitne 

napake,nevarnosti  z namenom ,da bi jih le ti lahko  pravočasno odpravili .Aktivni  smo tudi 

na vzdrževanju dostopov do  reke Sotle, ki za našo vas predstavlja osnovni vir požarne vode.   

Z napeljavo vodovoda smo istočasno postavili najprej  tri,v zadnjih letih pa še pet 

hidrantov , ki so razporejeni po celi vasi. Priključili smo se tudi akciji GASILSKI APARAT 

V VSAKO HIŠO. Seveda  ne pozabljamo na brezhibnost orodja in opreme, saj se zavedamo 

,da je v gospodinjstvih  vse več vnetljivih , eksplozivnih in strupenih snovi,katere 

predstavljajo stalno nevarnost  za nastanek hujših nesreč. Zraven  tega  skozi vas Rigonce 

poteka tudi mednarodna železniška proga in regionalna cesta po kateri  se masovno prevažajo 

tudi prej omenjene snovi.  Vse to  je opredeljeno v izdelanem operativnem načrtu, kar nam in  

sosednjim društvom, katera nam bi prihitela na pomoč k reševanju nesreč , pomagalo hitrejše 

in varnejše ukrepanje.  

 

SV. FLORJAN ZAVETNIK GASILCEV 

 

Po osamosvojitvi se je porodila ideja,da gasilci obeležujemo  Florjanovo z obiskom  

gasilske maše. Pobudnik te idej je bil tov,  Mihael Boranič. Takšno idejo smo gasilci iz našega 

društva  takoj sprejeli  in podprli. Ta tradicija se je ohranila do današnjih dni. Na teh mašah so 

prva leta sodelovali le gasilci iz Sektorja 3 Mihalovec, ki so se kot organizatorji vsakoletno 

menjavali. V zadnjih letih   so se  nam pridružili še  gasilci iz Sektorja 3. Veliki Obrež. 

Organizacija je še vedno na društvih gasilcev iz Sektorja 8. Mihalovec.   PGD Mihalovec je 

kot prvo dalo  izdelati tudi kip svetega Florjana in ga postavilo v svojo dvorano. Glede na to, 

da   je naše društvo imelo na svojem drugem gasilskem domu na pročelju sliko Sv. Florjana  , 

smo na pobudo  tov. Blažinča   temu dejanju PGD Mihalovec  sledili  tudi sami  in leta 1994 

dali izdelati  kipec Sv. Florjana kateri krasi dvorano našega gasilskega doma.. 
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Slika..20 

 
 

 

 

RAZVITJE  PRAPORJA  

 

Vsako društvo, država in organizacija  ima svoj obeležje, znak in tako smo se tudi  

sami odločili, dati izdelati in  razviti društveni prapor.  Leta 1976 začeli zbirati prostovoljne 

prispevke za izdelavo  le tega. Razvitje prapora bi moralo biti ob 50. letnici našega društva. 
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Kljub temu, da je bilo že vse pripravljeno , se je društvo zaradi smrti svojega aktivnega  člana 

tov. VUČAJNK FRANCA odločilo to prestaviti na leto 1978. 

 

 Slika..21 

 
 

Slika   22 

 
 

DAROVALCI TRAKOV: 

 

• DAROVALCI ZLATIH ŽEBLJIČKOV: 
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KOČNAR M.                                   UREK F.                                VUČAJNK J.ml. 

KOČNAR F.                                    GERJOVIČ G.                        ŠKOFLEK F. 

JURKAS J.                                       JURKAS V.                            OGORELC I. 

ŽNIDARIČ F.                                  FURLAN J.                             ROGALE Z. 

CETIN G.                                         REŠETAR I.                           JAKOVINA S. 

BRINOVEC V.                                KRAJAČIČ I.                          VUČAJNK J. 

LESKOVEC I.                                 NOVOSELC G.                       PERČIČ B. 

PLEJIČ D.                                        PETANČIČ M.                        HUMEK F. 

KEŽMAN M.                                   KRAMER G.                           MERSLAVIČ A. 

KOPINČ S.                                      KUNAJ I.                                 VUČAJNK I. 

ZUPANČIČ J.                                  KOČNAR J.                             VUČAJNK D.S. 

KOCBEK M.                                    PETRIČ D. J.                           LES D.A. 

ZAJC J.                                             ŠKVARČ I.                              GLOGOVIČ J. 

KOCJAN S.                                      JURKAS A.                              PROSELC J. 

KLEMENČIČ M.                              KATIČ F.                                 VOLOVEC J. 

GAŠPERIN J.                                    UREK J.                                   ŠKVARČ F. 

ŠETINC A.                                        UREK J.                                   VUČAJNK V. 

KRAMER A.                                     PLANINC L.                             DVORŠEK I.                              

CURHALEK F.                                 DERŽIČ J.                                 BOGOVIČ B.  

VUČAJNK A.                                    OGORELC D. I.                       CVETKOVIČ Z. 

RASINGER - AVSTRIJA                 DRUGOVIČ A.                         DEBOGOVIČ J. 

ŠKALER F                                         MOKROVIČ B.                        KOVAČIČ S. 

MERSLAVIČ F.                                NOVAK M.                               PETERKOVIČ J. 

ČERNELIČ M.                                  DERŽIČ D. A.                           VUČAJNK J. in B. 

DERŽIČ D. F.                                    DERŽIČ D. M.                          TOMŠE I. 

ŠEPEC D. J.                                       BLAŽINČ D.Z.                         PROSELC D. S. 

BLAŽINČ D.V.                                  BLAŽINČ D.J.                          ŠAVRIČ F. 

POLOVIČ Z.                                      POLOVIČ F.                             POLOVIČ F. ml  

POLOVIČ J.                                       POLOVIČ M.                            CVETKOVIČ D.S. 

HOTKO D.S.                                      KROŠELJ D. A.                        DVORNIK D. M. 

DERŽIČ I.                                          CIRNSKI D. A.                          BOGOVIČ D. F. 

BRAČUN A.                                      GRAMC V.                                BOŽIČ A. 

BOGOVIČ M.                                    UREK I.                                     ŽIBERT A. 

KOVAČIČ I.                                      KOVAČIČ B.                             PETELINC A. S. 

CVRLE A.                                          ŠKVARČ F.                               CVETKOVIČ A. 

MEGOVEC J.                                     KRALIČ P.                                KOVAČIČ F. 

ZUPANČIČ A.                                   KRULC I.                                   CETIN F. 

TOPORIŠIČ A.                                   PINTERIČ K.                            SABLIČ F. 

JELČIČ V.                                          LAZANSKI M.                          BLAŽEVIČ R. 

RAJTER A.                                         LES S.                                        MEGOVEC G. 

RADANOVIČ S.                                ŠAVRIČ V.                                BOŠTJANČIČ F. 

POLOVIČ D. S.                                  BOŠTJANČIČ J.                       OGORELC D. J. 

CIRNSKI J.                                         POLOVIČ J.                              ZBAČNIK D. M. 

PASARIČ S. 

OGZ BREŽICE                                   GD BREŽICE MESTO             GD MALI OBREŽ 

GD MOSTEC                                      GD LD                                       GD GABERJE 

GD MIHALOVEC                              GD VELIKI OBREŽ                 GD LOČE 

GD PIŠECE                                         GD SROMLJE                          GD BUKOŠEK 

GD SELA                                            GD BIZELJSKO                       ZB DOBOVA 

DVD HARMICA                                 DVDLADUĆ                            DVD KLJUĆ 

DVD BOBOVEC                                 DVD VUKOVO SELO 
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      DAROVALCI SREBRNIH ŽEBLJIČKOV 

 

ŽABKAR A.                                      BENKOČ J.                               CETIN F. 

OGORELC I.                                     LOKAR F.                                  ŽMAVČIČ V. 

HUMEK I.                                         VOGRIN M.                               KRIŽANEC H. 

KATOŠIČ M.                                    NOVAK Š.                                 KAPUSTA B. 

CETIN A.                                          VOLOVEC I.                             ŽMAVČIČ M. 

PETELINC J.                                    KOVAČIČ M.                            PETELINC Z. 

UREK F.                                           ŽNIDERIČ S.                             GERJEVIČ S. 

VUČAJNK J.                                    KEŽMAN J.                               ŠINTIČ J. 

GUČEK F.                                        KEŽMAN I.                               VUČAJNK A. 

POŽGAJ Z.                                       DIMITROVIĆ A.                       HOTKO I. 

JURKAS J.                                       KRULC V.                                  VUČAJNK V. 

HOTKO J.                                        KEŽMAN V.                               DERŽIČ F. 

CVETKOVIČ D. F.                         JURKAS S.                                  HOTKO M. 

HORVATIČ F.                                GEČ I.                                          PREDANIČ M. 

MATOZ F.                                       VAŠCER V.                                ŠTERK A. 

GŠPERIN S.                                    POLOVIČ J.                                DERŽIČ I. 

DRUGOVIČ F.                               PLANINC F.                               CVETKOVIČ F. 

KOS V.                                           HORVATIČ J.                             GLOGUŠEK J. 

BLAŽINČ J.                                   PETRINČIČ I.                             BLAŽINČ I. 

VUČAJNK J.                                 ŠETINC S.                                   ŠETINC J. 

HORVATIČ A.                              SMREKAR B.                             JURKAS J. 

KEŽMAN Z.                                  KEŽMAN A.                               GERJEVIČ A. 

RAČIČ Z.                                      VUČAJNK Z.                               DERŽIČ J. 

GERJEVIČ J.                                 GODLER J.                                 ZORČIČ V. 

KEŽMAN S.                                 PUHEK A.                                    MAJCEN J. 

GAŠPERIN I.                                VUGRINC J.                                KEŽMAN J. 

KEŽMAN A.                                 KEŽMAN M.                               JURMAN J. 

SUPANČIČ A.                              DRUGOVIČ I.                              BOŽIČ M. 

SUPANČIČ J.                               KOVAČIČ F. ml.                          KATIČ F. 

BALJA Š.                                      CIZELJ A.                                    VAŠCER F. ml. 

ŠPILER S.                                     KOPINČ V.                                   UREK I. 

ŽUPANČIČ M.                             LUPŠINA D.                                 HORVATIČ I. 

CVETKOVIČ F.                           JURKAS J. 
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  Slika 23 

 
 

 

 

 

 

DRŽAVNA ODLIKOVANJA DRUŠTVA:  

 

Za dosedanje aktivno delo smo odlikovani z državnimi odlikovanji 
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1. Gasilsko odlikovanje  3. st. 

2. Gasilsko odlikovanje  2. st. 

3. Gasilsko plamenico    2. st 

Zraven prej naštetih odlikovanj  pa je bilo naše društvo deležno še veliko diplom, priznanj in 

zahval  s strani OGZ Brežice, sosednjih PGD-jev, DVD-jev,    kakor tudi podjetij, ostalih 

društev  in CZ Brežice za svojo ne sebično pomoč in opravljeno delo na področju zaščite in 

reševanja.  

 

 

ČLANSTVO 

 

Od leta 1927,takrat je bilo okoli 30 članov gasilske čete,  vse do danes ,se članstvo sicer 

počasi vendar stalno povečuje. 

        Tako,da danes imamo 91 članov,članic, pionirjev, pionirk,mladincev in mladink v svojih 

vrstah  

Po nam razpoložljivih podatkih  in ustnem izročilu so v našem društvu opravljali naslednje 

funkcije naslednji člani;  

 

DOSEDANJI NAČELNIKI IN PREDSEDNIKI 

 

BLAŽINČ ANTON 

CVETKOVIČ ANDREJ 

LES ANTON 

FURLAN JOŽE  

VUČAJNK FRANC 

 POLOVIČ JOŽE  

JURKAS ALBIN 

ČERNELIČ MARTIN  

BLAŽINČ ZVONKO 

PROSELC BRANKO 

 

DOSEDANJI POVELJNIKI 

 

BLAŽINČ VINKO  

PETRIČ IVAN 

JURKAS ALBIN  

ČERNELIČ MARTIN  

HOTKO SLAVKO 

JURKAS JOŽE  

DERŽIČ MIHAEL 

BLAŽINČ JOŽE 

KEŽMAN JOŽE 

 

 

 

 P.s.. 

Pri  izdelavi  Kronike so od leta 1947 do danes  uporabljeni razpoložljivi 

dokumentirani podatki. Za obdobje pred letom  1947 pa  podatki  temeljijo na 

ustnem izročilu in slikovnem gradivu  naših krajanov. 
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Podatke za Kroniko  zbral in uredil:    Tajnik PGD tov. Albin Jurkas 

Pri izdelavi  Kronike so sodelovali še: Poveljnik PGD tov. Martin Černelič 

                                                            : Predsednik PGD tov. Branko Proselc 

Priprava slik in fotografiranje             : Član PGD  tov.  Drago Iljaš 


