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Tovarišice in tovariši gasilci, krajani in spoštovani gostje 
 
Zbrali smo se, da skupno proslavimo 60 obletnico odstoja Gasilskega 
društva Drenov Grič - Lesno Brdo. 
 
Prvi organizatorji gasilskega društva so začeli ob koncu 1923 in v začetku 
1924 leta sestavljati Upravni in Nadzorni odbor ter vpisovati člane, da se 
je društvo lahko ustanovilo. Po obstoječi matični knjigi je razvidno, da je 
takrat bilo okrog 30 članov. 
Ta prvi zametek društva je začel razmišljati o zidavi gasilskega doma. 
Pridobljeno je bilo zemljišče, kjer naj bi stal gasilski dom. Začela se je 
akcija krajanov za izgradnjo doma. Za kritje veh potrebnih stroškov pri 
sami gradnji doma so si krajani in gasilci pridobili sredstva sami z 
nabiralnimi akcijami, veselicami in igrami. 
Dom je hitro zrasel sredi vasi in bilo je potrebno ponovno pristopiti k akciji 
za zagotovitev notranje opreme. V prvi vrsti pa, da se čimprej kupi 
gasilsko brizgalno, ker brez nje ne bi mogli biti. 
Trije so posodili denar tako, da se je lahko nabavila najnujnejša oprema. 
Gasilsko društvo pa je po obrokih v skladu z možnostmi denar vračalo. 
Oder je opremilo društvo Sokol iz Vrhnike. 1930 leta je kupljen še rabljen 
gasilski avto na Vrhniki. Tako se je lahko Gasilsko društvo neprestano 
razvijalo.  
Prosim, da vse umrle člane počastimo z enim minutnim molkom. 
Prišla je druga svetovna vojna in po končani vojni je bila ponovna potreba, 
da se nadoknadi manjkajoča in uničena oprema. Vsa leta po vojni se tako 
nabavlja nova oprema, nadomešča iztrošena, vzporedno s tem pa se krepi 
dejavnost društva. Kupuje se modernejša in boljša oprema. Tako se 
nakajkrat zamenja avtomobil, dokler ne dobimo oziroma ob pomoči 
krajanov in Krajevne skupnosti ter SISA kupimo gasilski avtomobil, ki ga 
imamo še danes in ki je zelo funkcionalno opremljen in zadostuje trenutne 
potrebe. Vzporedno z nabavljanjem opreme se je obnavljal tudi dom tako, 
da je bila leta 1974 obnovljena celotna fasada v posameznih obdobjih pa 
dograjeni in adaptirani posamezni prostori. 



V celotnem obdobju Gasilskega društva od ustanovitve do današnjih dni je 
bila neprestano prisotna akcija, ki je vodila v nadaljni razvoj in napredek. 
Res je sicer, da je bilo društvo v posameznih obdobjih v krizi vendar 
vedno je uspelo priti iz krize tako, da se je še okrepilo. V obdobjih desetih 
let se je društvo še posebej okrepilo. 
Sodelovanje z družbeno političnimi organizacijami, Krajevno skupnostjo, 
še posebej s krajevno konferenco SZDL se je v zadnjih letih okrepilo tako, 
da lahko posebej pohvalim usklajevanje interesov v okviru krajevne 
konference. Gasilci smo imeli in tudi želimo še naprej imeti svoj vpliv na 
oblikovanje odločitev v KS kot sestavni del. Zato mislimo, da je potrebno 
tako sodelovanje kot je vpeljano pri delu v KS še krepiti. Posebej je 
potrebno reči, da je ta napredek viden povsod saj se v zadnjih letih akcije 
kar vrstijo in v katerih sodeluje veliko število gasilcev. Vse to je napredno 
in dobro za krajevno skupnost. V zadnjem času je tudi vedno več govora o 
obnovitvi in adaptaciji doma s ciljem, da se na novo prizida nova moderna 
orodjarna, ostale prostore pa se adaptira, da bodo bolj funkcionalni in več 
namenski, za potrebe delovanja v vseh dejavnosti v Krajevni skupnosti. 
Vsi ti rezultati so razgibali tudi delo Gasilskega društva, predvsem 
dejavnost saj smo v zadnjih letih razgibali tudi gasilstvo. Priredili smo 
razne tečaje, usposabljali mladino, člane in pionirje. To se nam je 
obrestovalo saj smo v lanskem letu dosegli lep uspeh in to prvo mesto v 
občini. V letošnjem letu smo bili tudi na meddruštvenem tekmovanju in po 
svojih močeh zasedli solidno mesto. 
 
 
 
 
 

NA POMOČ! 
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