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UVODNE BESEDE
PREDSEDNIKA PGD KOSTREVNICA
Davno je že leto 1924, natančneje 8. september tistega leta, ko je bilo
ustanovljeno prostovoljno gasilsko društvo za Kostrevnico in Lupinico.
Leta so za člane tekla različno hitro. V vojnih časih prepočasi, v današnjih
časih zaradi natrpanega vsakdanjika zelo hitro. Pravzaprav lahko rečemo
kakor za koga. Dejstvo je, da mineva 90 let od ustanovitve našega društva.
V vseh letih se je v društvo včlanjevalo veliko krajanov, zamenjalo se je 17
predsednikov in 14 poveljnikov. Člani so bili ves čas aktivni. Prav zato smo
se v današnjem vodstvu društva odločili, da se moramo dostojno zahvaliti vsem članom. Simbolično tistim, ki so v preteklosti skrbeli za pomoč
krajanom v nesreči in so poskrbeli, da društvo še obstaja, in s skromnim
priznanjem današnjim članom, ki sedaj skrbijo za pomoč krajanom ter se
trudijo, da bo društvo obstajalo tudi v bodoče.
Praznovanje 90-letnice društva je velik praznik, ki smo ga obeležili z več
dogodki. V spomin zanamcem pa je nastala tale mala knjižica. V njej nimamo namena pisati o naši zgodovini, saj je bila predstavljena že v zgibanki
ob 80-letnici društva. Upam, da se bo tudi bodoče vodstvo ob 100-letnici
društva zavedalo pomena preteklosti in jo bo še podrobneje predstavilo.
Tokrat vam želimo predstaviti dogodke zadnjih 10 let, ki jih ni bilo malo in
so poglavitno vplivali na podobo društva, ki jo ima danes.
Naj se na koncu mojega uvoda zahvalim prav vsem, ki nam pomagate
izvrševati naše poslanstvo: krajanom, podjetnikom, društvom, Gasilski
zvezi Šmartno, Občini Šmartno in ostalim ustanovam ter posameznikom.

Mitja Jesenšek,
predsednik PGD Kostrevnica
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GRADNJA GASILSKEGA DOMA
V letu 2003 je bilo izvoljeno novo vodstvo društva, ki pa se ni bistveno
spremenilo od tistega, ki je društvo vodilo od leta 1998 dalje. Na istem
občnem zboru je bil sprejet tudi sklep o gradnji novega gasilskega doma.
Aktivnosti za gradnjo so stekle takoj, saj so bili načrti že pripravljeni, urediti je bilo potrebno le še ustrezno dokumentacijo. Takoj je stekla tudi
gradnja doma. Stari je bil porušen 29. marca, novi pa je bil do konca leta
že pripravljen na vselitev. V naslednjih letih smo dom dograjevali, končen
izgled je dobil leta 2007. Tega leta smo prejeli tudi vso potrebno tehnično
dokumentacijo o ustreznosti gradnje in uporabljenih materialov, s čimer
smo pridobili uporabno dovoljenje. Dom je bil slovesno predan v uporabo
junija 2008.

Gasilski dom, prevzet leta 2008
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Kip svetega Florijana
na gasilskem domu

NAKUP VOZILA GVC-16/25
Čeprav še niso bili poplačani vsi dolgovi za gasilski dom, smo se že lotili
nove pomembne investicije – nakupa vozila s cisterno. Skozi celo leto
2007 so potekali pogovori, kakšno vrsto vozila kupiti. Pregledali smo preko 30 vozil po celi Sloveniji in naredili analizo stanja področja. Izbrali smo
vozilo GVC-16/25. Nakup je potrdil občni zbor društva 12. 1. 2008, saj
je že bil zagotovljen del sredstev tudi v proračunu Občine Šmartno. V
mesecu februarju 2008 je bilo v Slovenijo pripeljano podvozje Mercedes
Atego 13/29 AF. Takoj smo ga odpeljali na izdelavo nadgradnje. 12. julija
je bilo vozilo izdelano in pripeljano v društvo. Slovesni prevzem vozila je
bil junija 2009.
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Gasilsko vozilo s cisterno, kupljeno leta 2008

OPERATIVNA DEJAVNOST
Tudi na operativnem področju smo naredili velik napredek. Ob zamenjavi
vozil smo nakupili vrsto nove opreme, v vseh letih pa so se naši člani tudi
pridno izobraževali. Skupno smo med leti 2004 in 2014 uspešno opravili
198 tečajev. Od leta 2007 dalje imamo redna četrtkova izobraževanja, na
katerih izvajamo teoretična in praktična društvena usposabljanja, izvajamo
preventivne preglede ter druge dejavnosti za nemoteno delo društva.
Na žalost pa v 10-letnem obdobju ni šlo brez interventnih posredovanj.
Posredovali smo na 128 intervencijah. Največkrat smo posredovali pri
požarih (47 x), naravnih nesrečah (40 x), raznih tehničnih intervencijah
(25 x) in prometnih nesrečah (15 x).
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Vaja v Peskokopu Kepa, oktober 2010

Vaja na gradu Bogenšperk, oktober 2011
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Posredovanje ob snegolomu, oktober 2012

Od prevzema vozila GVC-16/25 pa smo skupno opravili tudi 378 prevozov vode.
Posebno pozornost namenjamo sodelovanju med društvi, še posebej sosednjimi, zato se udeležujemo vseh meddruštvenih vaj.

MLADINA
Zadnjih deset let veliko pozornost posvečamo tudi delu z mladimi člani.
Trenutno je v društvo včlanjenih 64 članov od 6 pa do 18 let starosti.
Mladi sodelujejo pri različnih aktivnostih. Vsako leto opravljajo tečaje za
pridobitev preventivnih značk na temo preprečujmo požare. Vse od leta
2002 v gasilsko športnih disciplinah tekmujemo v vseh štirih kategorijah
(pionirke, pionirji, mladinke, mladinci). Vsako leto sodelujemo tudi na tek-
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movanjih v kvizu in orientaciji, kjer dosegamo dobre rezultate tako na občinskem kot
tudi regijskem in državnem nivoju. Največji
uspeh do sedaj je 1. mesto starejših pionirk
na državnem tekmovanju v orientaciji v letu
2007, na tem nivoju smo dosegli še dve drugi mesti v orientaciji in tri druga mesta na
kvizu. Mladi se vsako leto udeležujejo tudi
mladinskega tabora, ki ga organizira GZ
Šmartno pri Litiji, ter sodelujejo na razpisu
za likovna in literarna dela.
Državne prvakinje v orientaciji
leta 2007, Jezero

Mladina z mentorji in ekipo starejših gasilcev
na občinskem tekmovanju, september 2013
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NAKUP VOZILA GVM-1
Kljub temu da smo kupili novo vozilo s cisterno, smo obdržali staro vozilo
GV-1, v društvu bolj znanega kot »Tamček«. Uporabljali smo ga za prevoz
moštva in mladine ter za razne druge prevoze, potrebne za delovanje društva. Ves čas smo razmišljali tudi o njegovi zamenjavi, vendar smo morali
najprej poravnati račune za kupljeno vozilo GVC in opremo. Vozilo GV-1
smo vseskozi servisirali in popravljali, v letu 2013 pa smo se odločili, da
je potrebna zamenjava tudi tega vozila. Zavedali smo se, da bomo težko
pridobili kaj sredstev iz proračuna Občine Šmartno, prav tako zaradi vseh
investicij v zadnjih letih nismo želeli dodatno obremenjevati krajanov in
podjetnikov. Na občnem zboru januarja 2014 smo sprejeli sklep o možnosti nakupa vozila za prevoz moštva že v letu 2014, vendar pa ta plan ni bil

Gasilsko vozilo za prevoz moštva, kupljeno leta 2014
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prednosten. Že po nekaj dneh pa se je pokazala za nas idealna rešitev, saj
smo v tujini našli primerno, rahlo poškodovano, vozilo znamke Volkswagen Caravelle. Odločili smo se za nakup. Vozilo je bilo hitro popravljeno
in prepeljano na montažo signalizacije in ostalih pritrdišč, ki jih za takšno
vozilo predpisuje kategorizacija gasilskih vozil. V društvo je bilo pripeljano na dan slavnostne seje ob 90-letnici društva 11. aprila 2014.

NOV PRAPOR
Kljub temu da smo vse zadnje desetletje imeli mnogo investicij, pa nas je
člane »žulila« še ena pomembna stvar. Društveni prapor je bil star 30 let,
tako da so na njem še simboli prejšnje države in s tem že dolgo ni več v
skladu s pravili gasilske službe, prav tako v skladu z zakonodajo ni niti ime
društva, ki je napisano na njem. Odločili smo se, da prosimo krajane za
pomoč in kupimo novega.
Posebna komisija, ki jo je imenoval upravni odbor, je imela nalogo, da
pripravi motiv za prapor. Po več podanih predlogih je največ odobravanja
prejel motiv z gradom Bogenšperk, ki ga gasi sveti Florijan v isti podobi
kot je kip, ki krasi že gasilski dom.
Krajani so po svojih močeh prispevali k nakupu, prav tako pa so nakup
podprla društva, s katerimi sodelujemo, podjetniki in ostale ustanove.
Za spominski trak so prispevali (po abecedi):
Prispevek (po abecedi)

Kraj

DRUŽINA JERMAN

VELIKA KOSTREVNICA

DRUŽINA JESENŠEK

MALA KOSTREVNICA

DRUŽINA KOTAR

MALA KOSTREVNICA

GAS BAR – ERIKA GROJZDEK

VELIKA KOSTREVNICA

GASILSKA ZVEZA ŠMARTNO PRI LITIJI

ŠMARTNO PRI LITIJI
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Prispevek (po abecedi)

Kraj

KAMNOLOM JEŽCE, JOŽE ADAMLJE, S. P.

JEŽCE

KOVIKOR, D. O. O.

DVOR

MEGO, D. O. O., MESNICA ŠMARTNO

JELŠA

OBČINA ŠMARTNO PRI LITIJI

ŠMARTNO PRI LITIJI

PESKOKOP KEPA

JEŽCE

PGD JABLANICA

JABLANICA

PGD JAVORJE

JAVORJE

PGD LIBERGA

LIBERGA

PGD LITIJA

LITIJA

PGD PRIMSKOVO

GRADIŠČE

PGD SOBRAČE

SOBRAČE

PGD ŠMARTNO PRI LITIJI

ŠMARTNO PRI LITIJI

PGD VINTARJEVEC

VINTARJEVEC

PGD ZAVRSTNIK

ZAVRSTNIK

POVŠETOVI

VELIKA KOSTREVNICA

REPINA ANDREJ

LITIJA

VINOGRADNIŠKO DRUŠTVO ŠTUC

ŠMARTNO PRI LITIJI

Za zlati žebljiček so prispevali (po abecedi):
Dvor:
družina Avsec, družina Golob, družina Klemenčič, Kepa Marko, Knezovi,
Možina Alojz, Možina Matjaž, Poglajen Tadej, Potisek Jelka, Repina
Franc in Vera, Smrekar Rudi in Zdenka, Športno društvo LIK, Tesakovi,
Tomatovi, Tomažič Dare in Darja, Tomažič Jure, Zaman Aco in Sonja,
Zavrl Franci, Zupančič Franci.
Ježni Vrh:
družina Berdajs, družina Černe Jože, Kršič Ratko, Lupše Matija, Zadražnik
Vinko.
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Lupinica:
Babnik Mravlja Nuša, Dragar Anton, Gavranovič Dragan, Jesenšek
Bogdan, Jesenšek Lojze, Jesenšek Simon, Kos Sebastijan, Krivec Hermina,
Martinčič Jože, Novak Rado, Perme Mojca, Potisek Danijel, Retar Anton,
Sever Toni, Sirk Jože, Sotenšek Iva, Tomažič Ančka.
Mala Kostrevnica:
Berčon Tomaž, družina Čož, družina Golob, družina Groznik, družina
Hauptman, družina Jurič Anka, družina Kos, družina Primc, družina Renko,
družina Rozina Zdenko in Rezka, družina Savšek Janez, družina Zaman,
Elsner Marko in Marija, Elsner Matej, Habe Anton, Habe Antonija, Habe
Miha, Habe Rozi, Habe Urban, Jurič Franci, Jurič Francka, Rozina Alojz,
Rozina Blaž, Rozina Silvo, Slakanovi, Štagar Isabella.
Velika Kostrevnica:
Avbelj Bojan, Breznikar Mari, Conta Gregor, Čopar Martin, Dobravec
Andrej, Dobravec Janez, Dobravec Tomaž, družina Dobravec Milan,
družina Jesenšek Jože, družina Medved, družina Miklavčič, družina
Tomažič Bojan, Elsner Ciril, Elsner Majda, Elsner Roman, Firm Stane,
Godec Alojz, Jerman Gregor, Jesenšek Boris, Jesenšek Janez in Joži,
Jesenšek Petra in Aleš, Jesenšek Rado in Pepca, Katič Igor, Kos Anton,
Lokar Simon in Ani, Lovše Nejc, Ložina Franci, Majhničevi, Možina Igor,
Novak Franci, Perme Simon, Perme Tomaž, Poglajen Klemen, Poglajen
Simon, Sirk Anton, Sirk Igor, Sirk Klemen, Tomažič Aleš in Polona,
Tomažič Miran, Tomažič Srečo, Tomažič Toni, Tomažič Bojan, Zaman
Ludvik, Zupančič Nika.
Višnji Grm:
Breznik Miran, Grabljevec Mojca, Grum Nace in Vida, Holešek Niko,
Jurkovič Stanislav, Možina Lojze, Možina Toni, Petančič Lidija.
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Ter:
družina Tomažič (Jelša), Repina Jože in Dani (Jelša), Kepa Jože (Ježce),
Kepa Lojze (Ježce), Lovrič Marjan (Kranj), Ceglar Manca in Neža
(Litija), Vampelj Janez in Breda (Ljubljana), Poglajen Marija (Preska nad
Kostrevnico), Toplak Boštjan (Preska nad Kostrevnico), Adamlje Rudi
in Vanja (Razbore), družina Jere (Razbore), Žnidaršič Brane (Razbore),
Elsner Tomaž in Urška (Spodnji Log pri Litiji), Firm Jože (Šmartno),
Groznik Damjan (Šmartno), Potisek Franc (Šmartno), Tomažič Marija
(Šmartno), PGD Štangarske Poljane, PGD Veliki Gaber, PGD Zagorje –
mesto, Berglez Gabrijel (Zavrstnik).
Zahvaljujemo se tudi vsem ostalim donatorjem, ki so prispevali sredstva
za nakup novega prapora. V zgornjih vrsticah so upoštevana sredstva, prejeta do 20. maja 2014.						

Prapor – prednja stran
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Prapor – zadnja stran

90 LET PROSTOVOLJNEGA GASILSKEGA DRUŠTVA KOSTREVNICA
Izdalo in založilo: PGD Kostrevnica
Zbral in uredil: Mitja Jesenšek
Besedilo: Mitja Jesenšek, Urban Habe
Fotografije: arhiv društva
Oblikovanje in prelom: Graf Littus Janez Bric, s. p.
Lektorica: Marta Hrovat
Grafična priprava, tisk in izdelava: Biroservis Mlakar, Šmartno pri Litiji
Naklada: 600 izvodov
Kostrevnica, junij 2014
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