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Z vami že 100 let

Operativa

Društvo ima 21 operativnih članov ter 6 gasil-
cev pripravnikov, ki se ravno tako udeležujejo 
vaj in intervencij. Povprečje osebja na interven-
cijah se giblje od 5 do 15 oseb, pri večjih in bolj 
zahtevnih intervencijah pa je udeležba večja. Na 
leto društvo izvede od 8 do 12 internih vaj, se pa 
udeležuje tudi sektorskih in občinskih vaj.

Veliko opreme in osebne zaščitne opreme je 
bilo posodobljeno, društvo je v zadnjih nekaj le-
tih investiralo večjo vsoto denarja za obnovo ali 
zamenjavo le te.

INFORMACIJE

predsednik: Boštjan Švigelj, 031 304 621

poveljnik: Janez Kranjec, 031 680 023

gospodar: Janko Meden, 040 559 009

mentorica mladine: Vesna Penca, 031 332 957

spletna stran: http://pgdbegunje.si/

spletni naslov: pgd.begunje@gmail.com

TRR račun: 02029-0013959178

Z gasilskim pozdravom

NA POMOČ!

sobota, 9. julij 2022

18:00
SLAVNOSTNA SEJA V DVORANI GD

sobota, 16. julij 2022

18:00
PARADA IN SLAVNOSTNA PRIREDITEV

20:00
VESELICA Z ANSAMBLOM DONAČKA

Gasilsko tekmovanje



Kratka zgodovina 
društva

Prostovoljno gasilsko društvo Begunje pri 
Cerknici je nastalo na pobudo takratnega pre-
bivalstva vasi, saj je bilo požarov veliko in so 
povzročili mnogo škode na objektih. Prve korake 
je naredila Frančiška Troha, ko je šla v Ljubljano 
na gasilsko župo po navodila za ustanovitev ga-
silskega društva. Ob ustanovitvi društva je bilo 
25 ustanovnih članov, ki so takoj začeli razmi-
šljati o nakupu brizgalne in izgradnji orodišča. 

Po vojni se je začelo obnavljanje gasilstva, pri 
tem je veliko pripomogel tudi vaščan Jože Škrlj 
(Blažov), razmere so bile slabe, ker ni bilo denar-
ja, težava je bila tudi v opremi, saj je bilo veliko 
opreme uničene in dotrajane. Do osamosvojitve 
se je društvo spopadlo z različnimi izzivi in pre-
prekami, v katerih so se našli tudi lepi trenutki.  
V času po osamosvojitvi je gasilstvo zelo napre-
dovalo, razvoj pa je omogočil gasilcem boljše 
delovne pogoje pri zahtevnih in velikokrat nevar-
nih intervencijah. 
Da ostane delo prostovoljnih gasilcev spoštova-
no in vredno zaupanja, bo društvo še naprej, po 
svojih najboljših močeh, prenašalo svoje znanje 
in izkušnje na naslednje rodove. S tem bomo oh-
ranili vse kar smo skupaj z našimi predniki gra-
dili in ustvarili.

Delo z mladino 

Za aktivnosti z mladimi se društvo že leta trudi, 
da ohranja tekmovalni ritem v gasilskih disci-
plinah, kjer mladi pokažejo vsa svoja znanja in 
iznajdljivosti ter pridobivajo življenjske izkušnje. 
Na gasilskih srečanjih v ospredje ni postavljeno 
samo gasilstvo, ampak temelji na druženju ter 
povezovanju med seboj.

Na sliki Frančiška Troha (4. vrsta na sredini) in 
preostali člani društva

Z veliko volje in truda jim je to tudi uspelo, a 
so jim misli že odtavale v izgradnjo gasilskega 
doma. Društvo se je do druge svetovne vojne 
razvijalo in krepilo, vendar je vojna terjala svoj 
davek in društvo pahnila skoraj do propada.  
Veliko dokumentacije, z natančnejšimi podatki, 
je bilo med vojno uničene, zato sem podal samo 
znane informacije, ki so na razpolago. 

Na sliki stari gasilski dom

Gasilski dom se je gradil udarniško, pri tem je 
pomagalo veliko vaščanov, žal pa se je zgodila 
tudi delovna nesreča, v kateri je življenje izgubil 
Jože Urh.  Delovna akcija - obnova brentač

Izobraževanje mladih v domači dvorani


