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Spoštovani gasilci,
drage krajanke in krajani,
Prostovoljno gasilsko društvo Gradin
praznuje 30. obletnico ustanovitve, kar
je za našo občino, Mestno občino Koper,
izjemnega pomena, tako kot so prav prostovoljni gasilci pomembni za kraje, ljudi,
za njihovo premoženje in varnost na celotnem območju krajevne skupnosti, ki je
bila vse predolgo, danes pa na srečo ne
več in zgolj na videz - na zemljevidu -, stisnjena v nekakšen žep naše občine.
Prostovoljni gasilci, v naši občini imamo
kar deset prostovoljnih gasilskih društev,
so nedvomno med najbolj operativnimi
enotami na terenu in prav zato si iz leta v
leto prizadevamo, da jim zagotovimo ustrezna sredstva za opremljanje in usposabljanje gasilskih enot ter primerne prostore
za delovanje gasilskih organizacij.
In prav to nas je vodilo v Mestni občini
Koper, da smo že v prvem letu mojega
županovanja PGD Gradin zagotovili najprej
novo gasilsko vozilo za gašenje gozdnih
požarov, nato pa prisluhnili krajevni skupnosti Gradin, ki si je dolgo prizadevala,
da bi obstoječi objekt doma krajevne skupnosti v Brezovici obnovili in nadzidali ter
da bi na takšen način pridobili dodatne
prostore za potrebe prostovoljnega gasil-

skega društva, za delo krajevne skupnosti in različnih drugih društev, ki bogatijo
življenje tega kraja. Tedaj smo za naložbo
vredno 520 tisoč evrov, na razpisu pridobili
kar 167 tisoč evrov nepovratnih evropskih
sredstev.
Sedem let zatem in ob 30. obletnici PGD
Gradin lahko z veseljem ugotovim, da je
krajevna skupnost resnično dobila idealne
pogoje za družbeno, socialno in medgeneracijsko povezanost in za druženje, zaradi
primernih prostorov za prostovoljne gasilce
pa se je bistveno povečala požarna, pa tudi
varnost nasploh.
Sam osebno se izjemno dobro zavedam
siceršnjega poslanstva gasilcev, saj se moram prav njihovi hitri intervenciji in strokovnemu pristopu zahvaliti, da živim. Vaš
moto, ob vsakem času nesebično priskočiti
na pomoč sočloveku, ki se je znašel v stiski,
pa v PGD Gradin uspešno prenašate tudi
na mlajše generacije.
Prejmite iskrene čestitke ob 30. letnici
ustanovitve Prostovoljnega gasilskega
društva Gradin. Gasilski: Na pomoč!
Boris Popovič, župan
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Na pomoč!
Ogenj, ena najstarejših iznajdb v zgodovini
človeštva. Od prazgodovine naprej pomeni
za človeka simbol preživetja, saj se je ob
njem grel, na njem kuhal hrano. Prvi ogenj
naj bi zanetila strela, človekovo pomembno
delo pa je najprej bilo, kako ga ohraniti, saj
ga ni znal sam zakuriti. Tako se je verjetno
človek hkrati s tem, kako ogenj ustvariti,
naučil tudi, kako ga pogasiti.
Ogenj in gasilstvo tako hodita skozi zgodovino z roko v roki. Prvi zapisi o zgodovini
gasilstva segajo v obdobje Starega Egipta.
Evropa se je z gasilstvom srečala sredi 2.
stoletja pred našim štetjem, ko so v Aleksandriji izumili prvo gasilsko črpalko. Gasilstvo na Slovenskem se je uradno začelo
leta 1869, ko je bilo v Metliki ustanovljeno
prvo gasilsko društvo oziroma takratna
»požarna obramba«. Potem pa se je ideja
o gasilstvu širila »kot požar«, predvsem v
tistem delu Slovenije, ki je bila pod avstroogrsko monarhijo.
V Slovenski Istri ima gasilstvo dolgoletno
tradicijo, saj sega v sredino prejšnjega
stoletja. Leta 1949 je bil v Kopru ustanovljen
poklicni gasilski vod, predhodnik današnje
Gasilske brigade Koper. Pomembno vlogo
za razvoj gasilstva na našem območju so
imela tudi industrijska gasilska društva.
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Ustanovitev PGD Gradin leta 1986 je
kamenček v zgodovini gasilstva v Istri,
Sloveniji in širše, ki dopolnjuje celotno
sliko. Brez tega kamenčka bi bila slika nepopolna. Z ustanovitvijo je bilo uradno
udejanjeno nekaj, kar se je sicer neformalno dogajalo že dolgo pred tem.
Vsekakor je imela ustanovitev pomembno
vlogo v življenju KS Gradin. Gasilci so bili,
so in zagotovo bodo še naprej pomemben dejavnik v bogatem življenju naše KS.
Čeprav je bistvo delovanja PGD Gradin
požarna varnost, je ob športnih, kulturnih,
lovskem in drugih krajevnih organizacijah
sooblikovalec življenja in razvoja območja.
S svojo prizadevnostjo in vztrajnostjo so
skupaj z ostalimi organizacijami Krajevne
skupnosti Gradin dosegli, da je bil leta 2006
odprt prenovljen in dograjen večnamenski
dom v Brezovici. Gradnjo je v pretežni
meri financirala MO Koper, predvsem s
prizadevnostjo župana g. Borisa Popoviča,
delno pa iz na razpisu pridobljenih nepovratnih evropskih sredstev. To je bila velika
pridobitev ne le za gasilce, temveč za celotno krajevno skupnost ter za organizacije
in društva, ki tukaj delujejo.

Konec lanskega leta so gradinski gasilci in
Krajevna skupnost Gradin dobili svoj znak
(grb), na katerem je upodobljen boškarin,
simbol naših krajev, ki pooseblja to, kar je
značilno tudi za gasilce: vztrajnost, pogum
in močno voljo, predvsem pa tistega, na katerega se lahko zanesemo ob vsakem trenutku.
30 let je relativno dolgo obdobje – za
mladega veliko, za starega malo. V pričujoči
brošuri, boste lahko prebrali, da je teh 30
let zaznamovalo življenje celotne KS Gradin. Nikoli ne bomo vedeli, kakšno bi bilo
naše življenje, če se 1. 3. 1986 ne bi zbralo
31 članov na Ustanovnem občnem zboru
Gasilskega društva Gradin. Prepričan pa
sem, da bi vsem nam nekaj manjkalo.
Ob okroglem jubileju izrekam v imenu KS
Gradin vsem članicam in članom PGD Gradin iskrene čestitke in se jim hkrati zahvaljujem za njihov prispevek k razvoju in delovanju naše krajevne skupnosti, predvsem
pa za skrb, ki nam jo s svojim poslanstvom
namenjajo. Njim in krajanom želim veliko
mirnih noči, da bi alarmi tulili le zaradi vaje
in naj bo gasilski »Na pomoč!« v največji
meri res samo pozdrav.
Marijan Markežič, predsednik KS Gradin
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Spoštovani gasilke in gasilci
PGD Gradin
Že na začetku bi vam rad čestital za trideset let uspešnega delovanja. Vaše društvo
pokriva poseben del naše občine ob
slovensko-hrvaški meji in kraje, ki so najbolj
oddaljeni od mesta. Zato so se naši predhodniki trudili za ustanovitev gasilskega
društva v teh krajih.

Ob vašem jubileju vam želim čestitati tudi
v imenu Obalne gasilske zveze ter se zahvaliti za doprinos, ki ste ga v minulih tridesetih letih dodali gasilstvu. Še naprej vam
želim uspešno delo in obilo uspehov. Ste
del velike družine prostovoljnih gasilcev in
njen nepogrešljiv člen.

Prvi poizkusi ustanovitve društva segajo v
začetek leta 1981, ustanovni občni zbor pa
se je zgodil 1. marca 1986. V vseh teh letih
je društvo imelo kar nekaj prelomnic v svojem delovanju. Spremembe so se dogajale
ob vsakem izpeljanem izobraževanju za naziv gasilec. Delovanje društva pa je dobilo
zagon ob novih pridobitvah opreme, vozila
GVGP1 v letu 2004 in novega gasilskega
doma v letu 2009.

Z gasilskim pozdravom »Na pomoč!«

Za vami je trideset let delovanja na zagotavljanju javne gasilske službe, trideset
let nesebične pomoči soljudem in vsem,
ki zaidejo v nesrečo ali stisko. Trideset let
je doba, v kateri se zamenja nekaj generacij gasilcev, ki svoj prosti čas namenjajo
najplemenitejši dejavnosti, to je pomoči
sočloveku. Vaša zgodovina in vaša sedanjost vlivata zaupanje za dobro delo tudi
v prihodnje in so zaveza k zavzetemu in
vestnemu delu tudi v prihodnosti.
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Robert Obad, predsednik OGZ Koper

Razvoj pgd Gradin ter pomen
delovanja za Krajevno
skupnost Gradin
Naše vasi v Krajevni skupnosti Gradin so
se v šestdesetih in sedemdesetih letih
prejšnjega stoletja naglo praznile, saj jih
je zajel val izseljevanja. Mestna središča so
namreč našim ljudem ponujala boljše pogoje za delo in življenje. V naših krajih tik
ob meji je bila neurejena komunalna infrastruktura, možnosti za preživetje so se
kazale le v kmetijstvu, kar pa ni bilo dovolj
za tedaj številčne družine. Šele v osemdesetih letih prejšnjega stoletja so se pogoji
za življenje tudi v naših krajih izboljšali. Dobili smo vodovod in asfaltirane ceste. Od
takrat tudi mladi niso več odhajali drugam,
temveč so mnogi ostali doma.
Predvsem delovanju Sveta Krajevne skupnosti Gradin, ki je bil v tistem času nosilec
vseh dejavnosti v naših krajih, in pobudi
nekaterih posameznikov gre zasluga, da
se je leta 1986 ustanovilo Prostovoljno
gasilsko društvo Gradin. Že v prvem letu
delovanja je bilo PGD Gradin zelo aktivno.
Svoje delovanje niso namenili samo intervencijam, ampak tudi povezovanju in
združevanju krajanov vseh vasi v krajevni
skupnosti in širše, tudi s tistimi preko meje
na Hrvaško in v ostalih krajih v Sloveniji. Ves
čas svojega delovanja je PGD Gradin tesno

sodelovalo s KS Gradin, drugimi prostovoljnimi gasilskimi društvi, tudi iz sosednje Hrvaške, ter seveda z Obalno gasilsko
zvezo. A kljub dobri volji članov v PGD
Gradin, se je društvo srečevalo s številnimi
težavami. Največja je bila stiska s prostori.
V letih 2002 in 2003 je bilo za PGD Gradin najtežje obdobje. Po letu 2003 so se
stvari v KS Gradin in posledično tudi v PGD
Gradin spremenile na bolje. Posebej moramo omeniti naklonjenost takrat na novo
izvoljenega župana Mestne občine Koper,
gospoda Borisa Popoviča, ki je odgovorno
pristopil k reševanju problematike društva
in k razvoju krajevne skupnosti nasploh.
Tako je leta 2003 hitro steklo urejanje
lastništva v takratnem Zadružnem domu
in pridobitev načrta za izgradnjo novega
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gasilskega doma ter prostorov KS Gradin.
Prav nov gasilski dom in novi prostori KS
so pripomogli k temu, da se je v naše PGD
v zelo kratkem času včlanilo veliko mladih
članic in članov.
Ker naša KS šteje veliko vasi in zaselkov, je
PGD za naše prebivalce velikega pomena.
Predvsem mladi v društvu lahko odgovorno opravljajo družbenokoristno delo
v prijetnem vzdušju. PGD Gradin je s svojim aktivnim delovanjem prispevalo tudi
k širši prepoznavnosti celotne KS Gradin.
Z vzornim delovanjem PGD Gradin so se
v KS Gradin ustanovila še druga društva.
Pohvaliti moramo zgledno sodelovanje z
osnovno šolo Gračišče. Danes lahko ugotovimo, da je življenje v naših vaseh in krajih lepše in boljše, kar dokazuje tudi vedno
več novih prebivalcev, pa tudi obiskovalcev
tega našega dela domovine. Tudi za to so
zaslužni naši prostovoljni gasilci, združeni v
PGD Gradin.
Miro Kocjančič, podpredsednik PGD Gradin
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Poročilo poveljnika
za obdobje 30 let
Območje KS Gradin spada v podeželsko
območje zalednega dela slovenske Istre.
V času pred ustanovitvijo društva je bila
večina rodovitnih površin obdelana, predvsem težko dostopna območja so bila
zaraščena. Naši predniki niso imeli organizirane požarne varnosti, vendar so se v
primerih pojava le-teh organizirali v skupine in v okviru možnosti in sredstev skušali
preprečiti nastanek večjih škod in katastrof.
Ob ustanovitvi PGD Gradin je bilo od OGZ
Koper društvu dodeljeno rabljeno terensko
vozilo VAZ 469. Organiziran je bil tudi prvi
tečaj za izprašanega gasilca za vse člane
društva. Leta 1993 je s strani OGZ Koper
bilo zamenjano terensko vozilo VAZ 469 z
novejšim rabljenim vozilom iste znamke.
Ob 10. obletnici delovanja društva nam je
OGZ Koper izročila prenovljeno vozilo Lada
Niva, s katerim je bila povečana kapaciteta
prevoza gasilcev predvsem na gozdne in
travniške požare. Leta 1993 smo za prevoz
gasilcev kupili rabljeno vozilo TAM 60
od PGD Piran, katerega so nekateri člani
društva še dodatno popravili in usposobili
za varno vožnjo. V letu 2004 smo pridobili
novo terensko vozilo GVGP-1 Land Rover
Defender 110, katero je bilo nadgrajeno z

vso potrebno opremo za gašenje gozdnih
in travniških požarov. Leta 2009 je društvo
pridobilo prenovljen gasilski dom z garažo
za shranjevanje vozil in opreme. Gasilski
dom je bil za člane društva pomembna
pridobitev tudi za to, ker je v njem klubski
prostor, ki je namenjen za druženja članov
in članov. V mesecu maju leta 2015 smo nabavili rabljeno vozil Citroen Berlingo in ga
nadgradili v PV-1, tako da ga uporabljamo
za prevoz gasilcev na intervencije in ostale
potrebe društva. V zadnjih letih dajemo velik poudarek na usposabljanju operativnih
gasilcev ter na varovalno zaščitno opremo.
Gasilci se udeležujemo raznih tekmovanj
v okviru zmožnosti društva in sodelujemo
pri redarjenju na prireditvah. Člani redno
vzdržujemo dom in njegovo okolico.
Andrej Radin, poveljnik PGD Gradin
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Spremna beseda avtorja
Zemlja, voda, zrak in sonce (kot vir svetlobe in toplote) so prvine, ki ustvarjajo
in poganjajo življenje na tem svetu. Te so
ob normalnih pogojih blagodejne in nujno potrebne za vzdrževanje življenjskega
cikla, vendar občasno pride tudi do pojavov, kot so naravne nesreče, ki s seboj
prinesejo veliko škode človeštvu in naravi.
Med naravne nesreče uvrščamo vulkanske
izbruhe, zemeljske plazove, poplave, orkanske nevihte, suše, požare… Človeštvo
je od nekdaj stremelo k temu, da bi take
dogodke preprečilo, omejilo in v največji
možni meri odpravilo posledice, ki jih ti
pojavi prinašajo. Zato so se ljudje organizirali in razvili različne oblike zaščite pred
takimi pojavi. Mednje sodi tudi gasilstvo. V
Republiki Sloveniji je gasilstvo organizirano
v Gasilski zvezi Slovenije, ki se deli na profesionalno – poklicno, plačano gasilstvo in
prostovoljno – amatersko gasilstvo. Naše
prostovoljno gasilsko društvo Gradin deluje v okviru Obalne gasilske zveze Koper.
Ta brošura ali publikacija je prva, ki jo
naše društvo izdaja, in predstavlja pregled
glavnih dejavnosti, ki jih je vodstvo društva
s svojimi delovnimi telesi in s pomočjo vseh
članov realiziralo od ustanovitve izpred
tridesetih let do današnjih dni.
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Vsebina brošure temelji na zapisnikih
občnih zborov, sej upravnega in nadzornega odbora ter poveljstva in raznih komisij,
kakor tudi na lastnem delu posameznikov
in tekočem spremljanju vseh dogodkov v
tem obdobju. Za ohranite in verodostojnost vseh podatkov gre predvsem zahvala
našim tajnikom in zapisnikarjem, ki so v
tem obdobju vestno beležili vse tekoče dogodke in s tem v veliki meri pripomogli k
vsebini brošure.
Obdobje 30 let je relativno kratko v primerjavi s prostovoljnimi društvi, ki delujejo
že 100 in več let, vendar je v tem obdobju
društvo več ali manj uspešno delovalo v svoji namenski dejavnosti in doseglo zavidljive
rezultate. V brošuri je kronološko opisano
delovanje in razvoj društva od nastanka do
današnjih dni. Društvo je v vseh teh letih
napredovalo, vendar je največji napredek
doseglo v zadnjih desetih letih na organizacijskem, izobraževalnem in tehničnem
področju, ponosni pa smo tudi na svoj
gasilski dom.
Naj ta uvod zaključim nekoliko kritično, saj
je prostovoljno gasilstvo ena izmed redkih
organizacij, ki poleg dotacijskih sredstev
samo še s svojim prostovoljnim delom
zbere določen odstotek finančnih sredstev,

ki jih namenja nabavi vozil, gasilske tehnike in opreme ter vzdrževanju in gradnji
potrebnih prostorov za delovanje društva,
kar je zaskrbljujoč podatek. Usposobljenost
vsakega gasilca je v prvi vrsti odvisna od aktivnosti in opremljenosti društva, prav tako
pa tudi od angažiranosti vsakega posameznika. Kljub vedno kroničnemu primanjkovanju finančnih sredstev menim, da je
nivo pripravljenosti naših gasilcev na zelo
visoki ravni. Potrebe po gasilskih intervencijah so nepredvidljive, zato se od gasilcev
pričakuje visoka stopnja odzivnosti in usposobljenosti ob takih situacijah. Ustrezno
znanje in spretnosti lahko gasilci usvojijo
le z ustreznim sprotnim izobraževanjem,
vajami in upravljanjem z reševalno tehniko.

Upam, da bo bralcem s to publikacijo dovolj pregledno in plastično predstavljeno
in opisano delo gasilcev PGD Gradin.
Prepričan sem, da smo si gasilci našega
društva v tridesetih letih s pripravljenostjo
in strokovnostjo pridobili ugled ne le v
našem požarnem okolišu, temveč tudi v
širšem prostoru. Zagotavljam vam, da smo
vedno pripravljeni nuditi našo pomoč.
Z gasilskim pozdravom »NA POMOČ!«.
Marijan Mikolič
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Začetki gasilske dejavnosti
KS Gradin leži v zaledju slovenske Istre. V
preteklosti so se v naši krajevni skupnosti
kot v večini krajev v Istri prebivalci ukvarjali
predvsem z živinorejo in kmetijstvom.
Vsaka ped rodovitne zemlje je bila obdelana. Ob njivah in vinogradih so bili tu še
travniki in pašniki. Le na težko dostopnih,
kamnitih in peščenih površinah je rasel
gozd, oziroma nizko podrastje, kot je robida, brin in trnje.
Elementarne nesreče, med njimi tudi požari,
niso zaobšle naših krajev. Pogorele so velike površine porasle s travo in gozdom,
pa tudi nekatere stanovanjske hiše, hlevi
in skednji. Naši predniki niso imeli organizirane požarne varnosti. Ob izbruhu požara
so se organizirali v skupine in poskušali v
okviru možnosti preprečiti katastrofo in veliko škodo. Po drugi svetovni vojni so za zbiranje večjih skupin ljudi ob večjih požarih
skrbeli območni miličniki (sedaj policaji), ki
so jih napotili na kraj požara.
Prvi poskus ustanovitve organiziranega
gasilstva v naši krajevni skupnosti sega v
leto 1980. Ob podpori OGZ Koper in njenega tedanjega predsednika Borisa ZAVRTANIKA je bila dne 18.01.1981 organizirana in izvedena ustanovna skupščina GD
GRADIN. Na njej je bilo 38 prisotnih in vsi
so postali prvi člani društva.
Na tej skupščini so bili izvoljeni vsi potrebni
organi društva ter določeni predstavniki, ki so bili zadolženi za izpeljavo vseh

potrebnih postopkov za zakonit in dejanski
začetek delovanja društva (registracijo, žiro
račun…).
Kljub večkratnim posredovanj OGZ in
mnogim obravnavam na sejah sveta KS
Gradin se ti postopki niso izpeljali vse do
leta 1986. V vmesnem obdobju društvo ni
nikoli zaživelo.
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Ustanovni zbor društva
Nekateri izmed članov, ki jih je nedelovanje
društva več let jezilo, so poiskali pomoč
pri OGZ Koper in sklenili ustanoviti novo
društvo.
V januarju 1986 so v sodelovanju s KS Gradin pričeli s pripravami na ponovno ustanovitev gasilskega društva.
Ustanovni občni zbor gasilskega društva je
bil 1.3.1986 v dvorani KS Gradin v Brezovici. Zbora se je udeležilo 31 članov.

V uvodnem delu občnega zbora je bilo izvoljeno predsedstvo zbora, sprejet statut
gasilskega društva in izveden popis pristopnih izjav. Člani so nato volili predstavnike
v organe gasilskega društva.
Kot podpisniki registracije pri upravnem
organu skupščine občine Koper so bili
imenovani vsi člani upravnega odbora ter
dodatnih 6 članov, torej skupno 13 podpisnikov.

V PRVI UPRAVNI ODBOR so bili soglasno izvoljeni:
Silvan RADIN
Vlado PAVLIČ
Josip ŠAVRON
Slavimir KOCJANČIČ
Marijan MIKOLIČ
Rado ŠAVRON
Franko PALČIČ
Stelijo MARKEŽIČ

predsednik
namestnik in blagajnik
poveljnik
namestnik poveljnika
tajnik
član vodja gasilskega naraščaja
član
član

V PRVI NADZORNI ODBOR so bili izvoljeni:
Milan PAVLIČ
Gracijan STEPANČIČ
Dario ŠAVRON

predsednik
član
član

V PRVO DISCIPLINSKO SODIŠČE so bili izvoljeni:
Milan PAVLIČ
Julijan MARKEŽIČ
Marino BOŠKIN
14

predsednik
član
član

Za izpeljavo postopka podpisov in registracijo gasilskega društva pri upravnem
organu skupščine občine Koper je bil
zadolžen Milan PAVLIČ.

Na predlog predsednika GD Gradin je bil
določen sedež za novonastalo društvo v
kulturnem domu Brezovica 1 b, 6272 Slovensko Gračišče.
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Delovanje društva v letih
od 1986 do leta 1992

Ob ustanovitvi društva sta OGZ in štab
CZ občine Koper društvu dobavila nekaj
osebne opreme (delovne uniforme,
škornje), požarne metle, lopate, krampe
in še nekaj druge požarne opreme. Ker
društvo ni imelo svojih prostorov, si je prvo
zasilno orodišče uredilo v večjem prostoru župniške stavbe v Gradinu, ki je bilo
v lasti občine Koper. Orodišče je bilo urejeno z nekaj sredstvi društva, v večini pa s
prostovoljnim delom članov. Popravljena
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in delno zamenjana so bila tla v prostoru
(pod), popravljena vhodna vrata, okna, obnovljeni okrušeni zidovi in na novo postavljena električna inštalacija. V tako urejenem
prostoru se je shranjevala gasilska oprema
(metle, krampi, sekire, motorna žaga, izpihovalniki zraka…) vse do leta 1995. V teh
letih so člani društva, predvsem operativci,
hranili osebno in zaščitno opremo doma.
Ob ustanovitvi je društvu OGZ Koper dodelilo tudi rabljeno terensko vozilo VAZ 469.

Ker društvo ni imelo garaže za to vozilo, je
bilo to garažirano pri članih društva, tedaj
zadolženih za upravljanje z vozilom (pri
poveljniku, namestniku poveljnika, vodji
operativne enote…).
Ker je eden izmed pogojev za delovanje
društva tudi izobraževanje članov, je bila
to prioritetna naloga takoj po ustanovitvi
društva.
Jeseni leta 1986 je društvo organiziralo in
izvedlo prvi tečaj za izprašanega gasilca za
vse člane društva.
8. marca 1987 je večina članov društva
uspešno opravila izpit in pridobilo naslov
izprašenega gasilca.
Društvo je vsako leto izpeljalo občni zbor,
na katerem je bilo pregledano delovanje
društva v preteklem letu, sprejet programi
in postavljeni cilji za tekoče leto.
V tem prvem obdobju je bil cilji društva
povečanje števila članov društva, posebna skrb je bila namenjena preventivnemu delovanju v smislu požarne varnosti
in osveščanju krajanov o zmanjševanju in
preprečevanju požarov predvsem v naravnem okolju.
Društvo so v teh letih vodili člani, izvoljeni
na ustanovnem zboru, in društvo je uspešno
izvajalo načrtovane programe.
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Delovanje društva v letih
od 1993 do leta 2000

Na rednem občnem zboru društva dne
2. 2. 1993 je bilo podeljeno priznanje za
20-letno delovanje v prostovoljnem gasilstvu tovarišu Marijanu ŠVAGLJU.
Tovariš Marijan ŠVAGELJ je postal član
PGD Gradin , ko se je preselil v našo krajevno skupnost. Pred tem je bil vse od
leta 1973 član PGD Piran. Bil je edini član
društva, ki je imel čin nižjega gasilskega
častnika. Na istem občnem zboru je bilo
članom podeljeno še 10 občinskih priznanj
II. stopnje ter 15 priznanj pionirjem in
mladincem za zgledno delovanje v društvu.
V letu 1993 se je naše društvo povezalo in
začelo sodelovati s PGD Muta.
V istem letu je OGZ Koper zamenjala
društveno terensko vozilo VAZ 469 z rablje18

nim novejšim vozilom iste znamke, ki je
bilo opremljeno z rezervoarjem za vodo in
črpalko.
Na občnem zboru dne 12. 3. 1994 so bili
izvoljeni novi člani v upravni odbor društva.
Za novega predsednika društva je bil izvoljen Marijan ŠVAGELJ, dotedanji predsednik Silvan RADIN pa je še naprej ostal
član upravnega odbora. Člana upravnega
odbora Stelija MARKEŽIČA je zamenjal
Peter MARKEŽIČ kot predstavnik mladega
naraščaja.
Na redni seji upravnega odbora dne 25.
5. 1994 je bil sprejet sklep, da se društvo
mora preoblikovati po novem zakonu. Ker
je društvo prevzelo lastništvo nad gasilskimi sredstvi, je bil izveden popis opreme in
izdelane otvoritvene bilance.

Leta 1996 je PGD Gradin proslavljalo svojo10-obletnico delovanja. Ob tej priložnosti
je društvo pripravilo skromno proslavo,

ki je bila izvedena 10. 8. 1996. Na njej je
imel predsednik društva Marijan ŠVAGELJ
slavnostni govor, v katerem je opisal prehojeno pot in poudaril, da se je društvo, ki
je ob ustanovitvi štelo 33 članov, povečalo
na 70 članov. Med člani društva so bili tudi
mladinci in kar 15 članic. Med večje pridobitve društva je po njegovem mnenju sodil
najem večjega prostora v kulturnem domu
v Brezovici, v katerem je bila do leta 1995
odkupna postaja Agrarije. V najetem prostoru so uredili orodišče in garažo za shranjevanje vozil ter zasilni prostor za druženje
članov pred in po intervencijah.
Društvu je OGZ Koper ob 10. obletnici
delovanja dodelilo prenovljeno vozilo
LADA NIVA, s katerim je bila povečana kapaciteta ob vozilu VAZ namenjena pred-

UPRAVNI ODBOR
Marijan ŠVAGELJ
Slavimir KOCJANČIČ
Josip ŠAVRON
Marino ŠAVRON
Marijan MRŠEK
Vlado PAVLIČ
Dario ŠAVRON
Aleš ŠAVRON
Silvan RADIN

predsednik
podpredsednik
poveljnik
podpoveljnik
tajnik
blaganik
član
član
član

NADZORNI ODBOR
Marijan MIKOLIČ
Julijan MARKEŽIČ
Gracijan STEPANČIČ

predsednik
član
član
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23. 1. 1999. Na kar 31 gozdnih in travniških
požarih je sodelovalo 224 gasilcev, ki so
opravili 704 ure na terenu.
V mesecu juliju 1998 je bila izpeljana tudi
že tradicionalna gasilska veselica Iz prihodka je društvo nabavilo nekaj gasilske in
zaščitne opreme.

vsem za prevoz gasilcev na gozdne in
travniške požare. Ob tej priložnosti je bila
po končanem uradnem delu proslave organizirana prva gasilska veselica, ki je trajala do jutranjih ur.
Leto 1998 je bilo volilno leto, zato so bile na
12. rednem občnem zboru dne 17. 1. 1998
izpeljane volitve v nove organe društva.
Proti koncu leta 1997 in pozno v pomlad
leta 1998 so se na našem območju redno
začeli pojavljati travniški in gozdni požari,
zato je bila dne 1. 4. 1998 sklicana izredna
razširjena seja upravnega odbora, na kateri
so bili prisotni tudi predstavniki policijske
postaje Koper, poveljnik OGZ Koper, predstavnik regijskega centra za obveščanje,
predstavnik MO Koper in predsednik sveta
KS Gradin. Obravnavali in analizirali so vzroke požarov, saj je teh bilo preko 30.
Skoraj vsi so se začeli ob lokalnih cestah in
ob prvem mraku, zato so bili prisotni na seji
mnenja, da so požari podtaknjeni, krivci
zanje pa ena ali več oseb. Na seji so sprejeli
nekatere preventivne ukrepe in odtlej podobnih požarov ni bilo več. O teh požarih
je poročal poveljnik na občnem zboru
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V letu 1998 je bilo v času razglašene velike požarne ogroženosti naravnega okolja
opravljeno 89 ur požarne straže, na katerih
je sodelovalo 84 gasilcev našega društva.
Za prevoz gasilcev je društvo od PGD Piran
kupilo starejše osebno vozilo TAM 60, ki so
ga nekateri člani društva še dodatno popravili in usposobili za varno vožnjo.
8 mlajših članov društva je v istem letu
obiskovalo gasilski tečaj in opravilo izpit za
pridobitev naziva »gasilec«.
V letu 1999 je bilo na našem območju bistveno manj požarov kot v predhodnem
letu, zato je društvo aktivneje sodelovalo
pri popravilih gozdnih cest, čiščenju vodnih
zajetij, prav tako je sodelovalo v akciji MO
Koper »Očistimo svoje okolje« z zbiranjem
in odvažanjem večjih kosovnih odpadkov.
Zaradi boljšega komuniciranja pri zbiranju
in izhodu gasilcev na kraj požara je društvo
kupilo in opremilo vse operativne člane z
mobilnimi telefoni.
Čeprav je bilo leto 2000 brez večjih pretresov, društvo ni mirovalo. Nadaljevale so
se aktivnosti z izgradnjo gasilskega doma,
vključevali so mlajše člane v društvo in
jih izobraževali ter skrbeli predvsem za
požarno varnost.

Gasilska veselica 1996
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Delovanje društva v letih
od 2001 do leta 2010
V letu 2001 društvo ni izvajalo posebnih
akcij ali imelo posebne investicije, zato je
delovalo v skladu z nalogami, ki jih predvideva statut in izpeljevalo nerealizirane
naloge iz preteklih let. Potekale so aktivnosti za izgradnjo gasilskega doma, pridobivali so nove člane, se izobraževali, skrbeli
za preventivne dejavnosti, nadaljevalo se je
delo s članicami društva.
Leto 2002 je bilo za društvo tragično leto,
saj se je v svojih najboljših letih delovne
aktivnosti smrtno ponesrečil predsednik
društva Marijan ŠVAGELJ, le nekaj mesecev za tem pa je po hudi bolezni umrl še
tajnik društva Marijan MRŠEK.
Po teh žalostnih dogodkih je podpredsednik društva sklical izredni občni zbor, ki je
bil dne 22. 6. 2002. Na izrednem občnem
zboru je bila prisotna velika večina članov
in za novega predsednika društva so izvolili Franka PALČIČA, za tajnico društva pa
Ksenjo KOCJAN. Z novima funkcionarjema
je društvo lahko delovalo nemoteno naprej
v skladu s statutom in zakonom o gasilstvu.
OGZ Koper je leta 2004 za potrebe društva
nabavila novo terensko vozilo GVP-1 LAND
ROVER DEFENDER 110, ki je bilo nadgrajeno z gasilsko opremo, rezervoarjem za
vodo in visokotlačno črpalko, posebej prirejeno za gašenje travniških in gozdnih
požarov.
V začetku leta 2005 je bila za tajnico društva
predlagana Cvetka STEPANČIČ, ker je že

profesionalno opravljala delo tajnice KS
Gradin. Na seji upravnega odbora društva
dne 7. 1. 2005 je tako prevzela tajniška dela
društva.
Na rednem občnem zboru 19. 2. 2005 je
bilo predstavljeno delovanje društva v preteklem letu ter podana poročila predsednika, poveljnika, blagajnika in nadzornega
odbora. Vsa so bila soglasno sprejeta. Na
tem občnem zboru so bili na lastno željo
23

razrešeni svojih nalog predsednik Franko
PALČIČ, podpoveljnik Marino ŠAVRON ter
tajnica Ksenja ŠAVRON.

Komisije za razrešitve je njihove odstopne
izjave sprejela, občni zbor pa je za predsednika društva izvolil Slavimira KOCJANČIČA,
za podpoveljnika Daria ŠAVRONA, Cvetka
STEPANČIČ pa je bila potrjena kot tajnica
društva.
Na tem zboru so se pokazale tudi realne
možnosti za ureditev prostorov za delovanje društva, tako da bi se obnovil in nadgradil večnamenski dom v Brezovici.
V istem letu so pospešeno potekale aktivnosti z urejanjem lastništva in parcele, izdelana je bila idejna zasnova, poleg tega pa
so potekale še ostale aktivnosti povezane z
adaptacijo in nadgradnjo večnamenskega
doma. V ta namen je bilo sklicanih več
skupnih sej sveta KS Gradin in upravnega
odbora društva. Opravljenih je bilo veliko
razgovorov z odgovornimi osebami MO
Koper, ki je bila nosilec projekta.
Dne 29. 1. 2006 je bila skupna seja sveta KS
Gradin in upravnega odbora PGD Gradin,
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UPRAVNI ODBOR
Slavimir KOCJANČIČ
Dario ŠAVRON
Vlado PAVLIČ
Josip ŠAVRON
Silvester MIKLAVČIČ
Andrej RADIN
Marko MARKEŽIČ

predsednik
poveljnik
član
član
član
član
član

NADZORNI ODBOR
Vladimir ŠAVRON
Gracijan STEPANČIČ
Julijan MARKEŽIČ

predsednik
član
član

DISCIPLINSKA KOMISIJA
Silvan RADIN
Jožica MIKOLIČ
Marija ŠAVRON
na kateri se je razpravljalo o idejnem načrtu
adaptacije in nadgradnje večnamenskega
doma v Brezovici. Ugotovljeno je bilo, da
predlagan idejni načrt ne ustreza potrebam koristnikov doma (KS, PGD, ostala
društva, ambulanta, trgovina, bife,…), zato
ga niso sprejeli. Podali so nove predloge za
ureditev prostorov, ki bi funkcionalno ustrezali vsem koristnikom. Za posredovanje
in uskladitev predlogov z arhitektom je bil
zadolžen predsednik sveta KS in PGD Gradin Slavimir KOCJANČIČ.
V tem času je MO Koper od Agrarije Koper
odkupila prostore bivše odkupne postaje
v večnamenskem domu v Brezovici in jih

predsednik
članica
članica
dodelila v uporabo PGD Gradin. Društvo
je te prostore začasno delno adaptiralo in
prilagodilo svojim potrebam. V njih so do
rekonstrukcije in nadgradnje doma shranjevali vozila ter gasilsko in osebno zaščitno
opremo.
V letu 2007 je kot nosilec projekta MO
Koper z ostalimi zainteresiranimi nadaljevala z izdelavo gradbene dokumentacije za
adaptacijo in nadgradnjo večnamenskega
doma v Brezovici. V mesecu oktobru je na
osnovi dokončane gradbene dokumentacije MO Koper, UE Koper izdala gradbeno dovoljenje in gradbena dela na objektu
so se lahko pričela.
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Ker ni bilo zbranih dovolj sredstev za izvedbo vseh predvidenih del na objektu in
okolici, je upravni odbor društva na 19. redni seji dne 3. 10. 2007 potrdil predlog MO
Koper, da se počaka na sprejem proračuna
občine za leto 2008, v katerem so bila
predvidena potrebna finančna sredstva za
kompleten zaključek celotne investicije. Na
eni izmed kasnejših sej sveta MO Koper je
bil sprejet proračun za leto 2008 in v njem
predvidena finančna sredstva za izvedbo
investicije na večnamenskem domu v Brezovici. Proti koncu leta 2007 je društvo z MO
Koper doseglo sporazum o delni dodelitvi sredstev, s katerimi je društvo vgradilo
čistilno napravo in kanalizacijske priključke
ter jih povezalo z objektom.
Dne 8. 3. 2008 je bil izpeljan 22. redni
občni zbor društva, na katerem so se sprejele spremembe in uskladitve statuta z zakonskimi predpisi. Z novimi predpisi so se
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spremenili organi društva. V spremenjenem
statutu so to postali občni zbor, upravni odbor, nadzorni odbor in disciplinska komisija. Po spremenjenem statutu je društvo
prevzelo odgovornost in obveznosti za celotno premoženje, za zakonito poslovanje
društva pa je postal odgovoren predsednik. Nov, spremenjeni statut je bil soglasno
sprejet.
Leto 2008 je bilo tudi volilno leto, zato so
bile opravljene volitve v organe društva in
vnesene spremembe.
Novo organe društva so tako sestavljali:
Na seji upravnega odbora dne 25. 3. 2008
je bil razrešen dolgoletni blagajnik Vlado
PAVLIČ. Poleg tajniških del je bila za funkcijo blagajnika imenovana Milena ŠAVRON.
Na skupni seji sveta KS Gradin in upravnega odbora PGD Gradin je bila obravnavana
finančna konstrukcija predvidena za celo-

vito prenovo in nadzidavo večnamenskega
doma v Brezovici v višini 485.000 EUR. MO
Koper se je pred tem prijavila s projektom
na razpisana evropska finančna sredstva za
razvoj podeželja, ki so ji bila tudi dodeljena. Finančna konstrukcija v višini 485.000
EUR, od katerih je delež MO Koper znašal
290.000 EUR, delež Ministrstva za gozdarstvo in prehrano iz naslova skupne kmetijske politike programa razvoja podeželja
Republike Slovenije pa v višini 195.000
EUR, je bila zaključena in s tem so bili
doseženi pogoji za začetek investicijskih
del na večnamenskem domu v Brezovici.
Objavljen je bil tudi javni razpis za izbiro izvajalca gradbenih del. Dela naj bi se predvidoma začela v juliju 2008.
Na izredni seji razširjenega upravnega
odbora dne 17. 12. 2008 je bila podana informacija, da je MO Koper za nosilca investicije nadgradnje in ureditve doma v Brezovici izbrala izvajalca, to je družbo MAKRO
5, ki naj bi z deli začela takoj v začetku leta
2009. Zaključek del in predaja objekta pa je
bila predvidena do konca junija leta 2009.
Družba MAKRO 5 je takoj v začetku leta
2009 začela z rekonstrukcijskimi in gradbenimi deli adaptacije in nadgradnje
večnamenskega doma v Brezovici. Dela
so potekala po planiranih terminih in bila
zaključena v mesecu juniju 2009. Tako so
se uresničile dolgoletne želje krajanov, organizacij in društev v naši krajevni skupnosti. Pridobili so ustrezne prostore, ki so bili
pogoj za boljše družbeno, kulturno in socialno delovanje.

27

Slovesna otvoritev doma je bila ob krajevnem prazniku dne 24. 06. 2009. Govornik
na slovesnosti, komandir gasilske brigade
Koper Vilij BRŽAN je poudaril, da je Gasilsko društvo Gradin imelo do tedaj najbolj
neustrezne delovne razmere v Mestni
občini Koper, zato so novi prostori velika
pridobitev za to občutljivo mejno področje.
Slavnostni govornik, župan Mestne občine
Koper Boris POPOVIČ, pa je dejal: »Z novim
domom je krajevna skupnost dobila idealne
razmere za družbeno, socialno in medgeneracijsko povezovanje ter za druženje.
Dom KS je bil že prej mesto številnih prireditev kulturnega, športnega in zabavnega značaja ter različnih izobraževanj in
tečajev.« Nato je v družbi gasilcev prerezal
trak in tako simbolično odprl večnamenski
dom. Uradnemu in kulturnemu delu pro28

grama je sledila pogostitev prisotnih,
zabavni program pa se je nadaljeval na
športnem igrišču.

oktobru so naši gasilci sodelovali na vaji
reševalne akcije »Požar na osnovi šoli
Gračišče«.

V letu 2009 so operativni gasilci sodelovali
pri dveh požarih na našem območju ter na
devetih izven našega okoliša. V mesecu

Po pridobitvi novega gasilskega doma se
je društvo v letu 2010 trudilo pridobiti v
svoje vrste mlade moči. V društvo so pristo29

pili 4 člani in 1 članica, ki so uspešno opravili
izobraževanje in izpit za izprašanega gasilca.
Društvo je dne 10. 4. 2010 v našem domu
gostilo občni zbor OGZ Koper.
Ob prazniku Sv. Florjana je naše društvo
9. 5. 2010 organiziralo sveto mašo v vaški
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cerkvi v Pregari. Mašo je daroval koprski škof Msgr. Metod PIRIH. Maše so se
udeležila vsa društva OGZ Koper ter predstavniki DVD Oprtalj in DVD Buje iz sosednje Hrvaške in drugi povabljeni.
Dne 4. 9. 2010 je bilo organizirano prvo
tekmovanje z gasilskimi vozili za memorial

Borisa Zavrtanika. Tekmovanje je potekalo
po požarnem okolišu PGD Osp, na njem pa
je naše društvo zasedlo 10. mesto med petnajstimi ekipami.

V tem letu so s štirimi ležišči opremili sobo
v gasilskem domu.
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Delovanje društva v letih
od 2011 do danes
V letu 2011 je društvo delovalo v skladu
z gasilskimi pravili in na občnem zboru
sprejetim letnim planom za tekoče leto.
Operativna enota je sodelovala v gasilskih
akcijah na več travniških in gozdnih požarih
na našem ter v okoliših izven našega
požarnega območja.
Dne 5. 6. 2011 se je zgodil eden največjih
požarov v našem okolišu. Ob hudi nevihti je udar strele zanetil požar na ostrešju
stanovanjske hiše v Brezovici št. 3, v lasti
družine ŠAVLE. Kljub močnemu dežju in
hitri intervenciji naše operativne enote se
je požar hitro razširil na celotno nadstropje. Na pomoč pri gašenju so priskočili še
gasilci GB Koper, PGD Pobegi-Čežarji in
PGD Movraž. Po nekajurni intervenciji je bil
požar pogašen, hiša pa je ostala v takem
stanju, da v njej bivanje ni bilo več mogoče.
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Društvo je člane družine ŠAVLE naselilo v
bivalne prostore gasilskega doma, kjer so
ostali do obnove hiše. Hišo so v letu dni obnovili predvsem s prostovoljnimi prispevki
in solidarnostnimi delovnimi akcijami.
Dne 29. 11. 2011 je bila v našem domu prireditev ob predaji obnovljene hiše družini
ŠAVLE. Ob tej priložnosti so se ŠAVLETOVI
zahvalili vsem donatorjem, še posebej pa
našemu društvu za nudeno pomoč.
Na občnem zboru 10. 3. 2012 je bil po podanih poročilih sprejet nov statut in pravilniki. Dne 15. 7. 2010 so namreč v Republiki
Sloveniji pričela veljati posebna pravila
gasilske službe. Gasilska društva so dobila
nalogo, da v roku dveh let (do 15.7.2012)
uskladijo svoje statute s temi pravili. Vodstvo društva je izvedlo spremembe statuta in

izdelalo predvidene pravilnike. Na občnem
zboru so bili sprejeti naslednji splošni akti
društva:
• Statut (s spremembami)
• Pravilnik o organizaciji poslovanja
• Pravilnik o materialno finančnem poslovanju
• Pravilnik o disciplinskem postopku
Člani društva so se udeležili občnih zborov
OGZ Koper, udeležili pa so se še praznovanja 130. obletnice pobratenega gasil-

skega društva PGD Muta, 100. obletnice
PGD Dekani in praznovanja sv. Florjana pri
DVD Buje na Hrvaškem. Dva člana našega
društva sta opravila tečaj za vodenje skupine, dva člana pa še tečaj za dihalne
aparate na Igu.
Na občnem zboru dne 22. 3. 2013 smo
izvedli tudi volitve v organe upravljanja
društva. Na predlog kandidacijske komisije
so bili izvoljeni naslednji člani:
Nekaj članov društva se je udeležilo 16.

UPRAVNI ODBOR
Josip ŠAVRON
Slavimir KOCJANČIČ
Andrej RADIN
Dario ŠAVRON
Aleš LEVAC
Patrik FRANCA
Kristijan KOCJANČIČ

predsednik
podpredsednik
poveljnik
član
član
član
član
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POVELJSTVO
Andrej RADIN
Dario ŠAVRON
Marko MARKEŽIČ
David JAKAC
Elvis ŠAVRON

poveljnik
podpoveljnik
član
član
član

NADZORNI ODBOR
Sebastijan ŠAULE
Martina RADIN
Lara KOCJANČIČ

predsednik
članica
članica

DISCIPLINSKA KOMISIJA
Franko PALČIČ
Jadran ŠAVRON
Danijel MIKLAVČIČ
kongresa GZ Slovenije v Kopru ter praznovanja 60. obletnice Obalne gasilske zveze
KOPER prav tako v Kopru in 10. obletnice
DVD Oprtalj na sosednji Hrvaški.
V mesecu decembru je bil organiziran
tečaj za gasilca, katerega se je udeležilo 16
članic in članov našega društva in uspešno
opravilo izpit.
V letu 2014 je operativna enota opravljala
predvsem preventivne naloge pri varovanju ljudi in premoženja pred požari in
drugimi naravnimi nesrečami. Aktivno je
sodelovala pri odpravi posledic žledoloma
na področju občin Postojne in Pivke ter v
Knežaku in v Koritnicah v občini Ilirska Bistrica.
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predsednik
član
član
V mesecu decembru je naše društvo v
sodelovanju s PGD Rakitovec, PGD PobegiČežarji in PGD Dol organiziralo nadaljevalni tečaj za gasilca. Od naših članic in članov
se ga je udeležilo 8 in vsi so uspešno napredovali v čin gasilca. Najmlajši gasilci so
obiskovali krožek, ki ga je na OŠ Gračišče
vodila učiteljica Darinka Beštjak. Pri tem
delu so ji pomagali gasilci našega društva
Patrik FRANCA, Aleš LEVAC in David
JAKAC.
Na 29. rednem občnem zboru dne 21. 2.
2015 smo podelili priznanja in napredovanja nekaterim članom našega društva za
uspešno opravljene tečaje:
• Alešu LEVACU za uspešno opravljen
tečaj za potapljača 1,

• Patriku FRANCI za uspešno opravljen
tečaj za reševalca ob nesrečah z nevarnimi snovmi in za uspešno usposabljanje
gasilcev za delo z motorno žago,

• Andreju RADINU za uspešno opravljen
tečaj za usposabljanje gasilcev za delo z
motorno žago in za tečaj vodenja večjih
intervencij.
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Društvo je že več let načrtovalo nabavo
osebnega vozila za prevoz gasilcev na intervencije. V mesecu maju 2015 se je pokazala priložnost za nabavo rabljenega vozila,
zato je upravni odbor na korespondenčni
seji dne 7. 5. 2015 odobril nabavo vozila
CITROEN BERLINGO, ki je bilo dne 14. 5.
2015 kupljeno in nato prirejeno za prevoz
gasilcev na intervencije in ostale potrebne
prevoze članov.
25. 8. 2015 je predsednik društva, Josip
ŠAVRON, dal odstopno izjavo. Vzroka za
odstop ni navedel, zato je upravni odbor na
izredni seji dne 7. 9. 2015 vodenje in zastopanje društva do rednega občnega zbora
2016 zaupal Slavimiru KOCJANČIČU.

Imenovan je bil organizacijski odbor, ki so
ga sestavljali: Slavimir KOCJANČIČ (predsednik), Andrej RADIN, Patrik FRANCA,
Martina RADIN, Vlado PAVLIČ in Marijan
MIKOLIČ (vsi člani).

Na razširjeni seji upravnega odbora dne
21. 10. 2015 so obravnavali začetek priprav
praznovanja 30. obletnice PGD Gradin.

Vsak član je bil zadolžen za svoje področje
priprav, pri tem pa naj bi mu pomagala
še po dva izbrana pomočnika. Na tem
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sestanku je bil sprejet sklep o datumu in
lokaciji praznovanja. Praznovanje bo dne
18. 6. 2016 na športnem igrišču in v prostorih večnamenskega doma v Brezovici.

podeli na svečani seji ob praznovanju 30.
obletnice društva.

Dne 26. 2. 2016 je bil izpeljan 30. redni
občni zbor društva. Predsednik društva je
predstavil okvirni plana dela za leto 2016,
v katerem sta prioritetni nalogi še vedno
praznovanja 30. obletnice društva ter nabava in prevzem novega gasilskega avtomobila. Na občnem zboru so bila podeljena
priznanja članom društva za usposabljanje
in pridobitev naziva različnih specialnosti
gasilstva. Za posamezne specialnosti so
prejeli priznanja:
• Patrik FRANCA – gašenje notranjih
požarov Modul A,
• Andrej RADIN – gašenje notranjih
požarov Modul A,

Silvan Radin - prvi častni predsednik

• Aleš LEVAC – tehnično reševanje, radijske postaje, gašenje notranjih požarov
Modul A in B, strojnik, požari v naravi in
bolničar.
Zboru sta bila predstavljena dva nova člana
društva: Martin PERIČ in Marko STEPANČIČ,
ki sta se v društvo včlanila konec prejšnjega
leta.
Podpredsednik Slavimir KOCJANČIČ je
člane zbora seznanil s sklepom upravnega
odbora z dne 21. 10. 2015, da se podeli naziv za zasluge »Prvi častni predsednik« prvemu predsedniku društva Silvanu RADINU
in naprosil zbor za potrditev tega sklepa.
Člani zbora so sklep soglasno potrdili in
določili, da se naziv prvemu dobitniku

Vlado Pavlič - dolgoletni tajnik in blagajnik
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Poročilo o delovanju članic
v našem društvu
Ob ustanovitvi so bile prve članice v društvu
Ester ŠAVRON, Nataša MARKEŽIČ in Orjana
ŠAVRON. Leta 1989 so se tem pridružile še
Lilijana MIKOLIČ, Jožica MIKOLIČ in Marija
ŠAVRON, nekoliko kasneje pa še nekatere
osnovnošolke.
Članice so pomagale pri organizaciji
občnih zborov, raznih sestankov, skrbele
za čistočo gasilskih prostorov, predvsem
pa so veliko truda vložile v organizacijo in
izpeljavo tradicionalnih gasilskih veselic v
mesecu juliju.

Članice PGD Gradin so na pobudo Leonide Kramar, predsednice komisije za delo
članic pri OGZ Koper, začele bolj aktivno
delovati šele v letu 2014, ko so tudi izbrale
predsednico članic Martino RADIN, ki se je
udeleževala sej komisije za delo s članicami
in se tako sproti seznanjala s programom
dela.
Članice so se v letu 2014 sestale na več
neformalnih srečanjih. Posebno izstopajočih aktivnosti zaradi manjšega števila članic
ni bilo. So pa bile prisotne na nekaterih
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občnih zborih društev Obalne gasilske
zveze in izven nje. Udeleževale so se posvetov članic in skupnih vaj članic v okoliških
društvih, kjer so spoznavale delo in aktivnosti v drugih društvih.
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Leto 2014 je bilo za članice PGD Gradin
uspešno tudi na področju izobraževanja,
saj je pet članic uspešno zaključilo nadaljevalni tečaj za gasilca (Martina Radin, Lara
Kocjančič, Martina Boškin, Tina Šavron in
Katja Kavrečič).

V letu 2015 so se članice udeležile praznovanje 60. obletnice Osnovne šole Istrskega odreda Gračišče ter tradicionalnega
srečanja v Bujah. V mesecu maju istega leta
so se članice udeležile regijskega posveta
v Sečovljah. To srečanje je bilo še posebej
pomembno, saj so sodelovale na operativni vaji, kar je bilo zanje nekaj povsem
novega. Udeležile so se tudi srečanja članic
v Hrvatinih.
Julija so se odzvale na vabilo župana in v
zavetišču za živali pomagale pri čiščenju
notranjih prostorov .
V mesecu novembru istega leta so PGD
Gradin obiskali člani in članice PGD Korte. Ob tej priložnosti so članice pripravile
prigrizek in poskrbele za pijačo ter čistočo
našega doma.

Konec leta 2015 je društvo prvič natisnilo
koledar, članice so jih skupaj s člani razdelile po gospodinjstvih v našem okolišu.
Po svojih najboljših močeh so članice
prisostvovale tudi pri delovnih akcijah,
pomagale pri urejanju igrišča in okolice gasilskega doma, pri plakatiranju ob
mesecu požarne varnosti, pregledu vozil in
opreme.
Članice sodelujejo tudi pri različnih dejavnostih v društvu, pri pripravi in izpeljavi
letnih občnih zborov društva in skrbijo za
čistočo gasilskih prostorov.
V letu 2015 in v začetku leta 2016 so članice
aktivne pri pripravi 30. obletnice društva.
Martina Radin, predsednica članic
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HVALA TOVARIŠI!
V življenju je že tako, da nam to prinaša lepe,
pa tudi manj lepe trenutke. Gasilci smo kot
del družbe vključeni v vse dogodke. Smo
ljudje, pripravljeni dati naši družbi več.
Predano rešujemo ljudi in njihovo imetje,
čeprav se v tem zanosu izpostavljamo nevarnostim in tveganju za lastno življenje.
V takih akcijah delujemo v paru, skupini ali
kolektivu in zato se med nami spletajo globoke prijateljske vezi. Ko se komu izmed
nas konča njegova življenjska pot, se te vezi
boleče pretrgajo. V 30 letih so tudi nekateri
člani našega društva za vedno zapustili ta
svet.

Vseh pokojnih se vsako leto spomnimo v
mesecu maju, ob prazniku zavetnika gasilcev sv. Florijana, pa tudi ob mnogih drugih
priložnostih obujamo spomin nanje.
Za vse aktivnosti, opravljena dela, prijetna druženja in pomoč pri razvoju društva
se jim iskreno zahvaljujemo in jim bomo
večno hvaležni.

Z vsemi gasilskimi častmi smo se v tridesetih letih poslovili od:
IME in PRIIMEK

ROJEN

UMRL

Angel PAVLIČ
Vladimir ŠAVRON
Vinko ŠAVRON
Radomir ŠAVRON
Aldo BOŠKIN
Milan PAVLIČ
Darko ŠAVRON
Marjan ŠVAGELJ
Marjan MRŠEK
Dejan BOŠKIN
Rajko MIKLAVČIČ
Vlado LEVAC

31.7.1960
25.6.1958
26.8.1961
29.7.1956
25.4.1951
11.9.1955
24.12.1950
2.11.1961
5.5.1953
29.4.1981
25.1.1985
16.1.1963

15.5.1998
26.8.2009
17.1.2008
26.5.2004
3.6.1995
22.2.2016
6.4.2014
7.5.2002
8.8.2002
27.7.2006
2.12.2004
3.4.2008
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Seznam članov PGD Gradin 2016
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Zap. št.

Ime in priimek

Vrsta člana

Funkcija

1

Miro Kocjančič

prost. gas.

podpredsednik

2

Dario Šavron

prost. gas. - rez.

podpoveljnik

3

Andrej Radin

prost. gas. - oper.

poveljnik

4

Patrik Franca

prost. gas. - oper.

član UO

5

Aleš Levac

prost. gas. - oper.

član UO

6

Kristijan Kocjančič

prost. gas. - oper.

član UO

7

Sebastijan Šaule

prost. gas. - oper.

predsednik NO

8

Martina Radin

prost. gas.

predsednica članic
in članica NO

9

Lara Margerita Kocjančič

prost. gas.

članica NO

10

Marko Markežič

prost. gas. - oper.

član poveljstva

11

David Jakac

prost. gas. - oper.

12

Elvis Šavron

prost. gas. - oper.

13

Anton Boškin

prost. gas. - oper.

14

Michele Bembič

prost. gas. - oper.

15

Marino Bembič

prost. gas. - oper.

16

Julijan Markežič

prost. gas. - oper.

17

Erik Pavlič

prost. gas. - oper.

18

Marino Šavron

prost. gas. - oper.

19

Silvester Miklavčič

prost. gas. - rez.

20

Danijel Miklavčič

prost. gas.

21

Darinka Beštjak

prost. gas.

22

Vlado Pavlič

prost. gas.

23

Martina Boškin

prost. gas.

24

Katja Kavrečič

prost. gas.

25

Tina Šavron

prost. gas.

26

Franko Palčič

prost. gas.

27

Stelijo Markežič

prost. gas.

28

Manuel Šavron

prost. gas.

29

Goran Šavron

prost. gas.

Zap. št.

Ime in priimek

Vrsta člana

30

Andrej Palčič

prost. gas. - oper.

31

Aleš Šavron

prost. gas.

32

Jure Markežič

prost. gas.

33

Matija Markežič

prost. gas.

34

Jadran Šavron

pripravnik

35

Andrej Vulič

pripravnik

36

Liljana Paliska

pripravnica

37

Dragan Vulič

pripravnik

38

Mirjan Mikolič

pripravnik

39

Denis Kocjančič

pripravnica

40

Boštjan Pavlič

pripravnik

41

Mojmir Franca

pripravnik

42

Martin Perič

pripravnik

43

Marko Stepančič

pripravnik

44

Tomi Boškin

pripravnik

45

Danilo Maršič

pripravnik

46

Amadej Kozjak

pripravnik

47

Daniele Markežič

pripravnik

48

Nastja Radin

pionirka

49

Teo Vižintin

pripravnik

50

Silvan Radin

veteran

51

Marijan Mikolič

veteran

52

Lino Jakac

veteran

53

Gracijan Stepančič

veteran

54

Marija Šavron

veteranka

55

Jožica Mikolič

veteranka

56

Milena Šavron

veteranka

57

Martin Jugovac

pripravnik

58

Sara Stepančič

pripravnica

59

Katarina Palčič

pripravnica

Funkcija

tajnica in blagajničarka
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Prostovoljno gasilsko društvo
GRADIN

