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Spoštovani gostje, gasilke, gasilci, krajani Drenovega Griča in Lesnega 
Brda in ostali prisotni. Danes smo se zbrali, da skupno proslavimo 75-
letnico Prostovoljnega gasilskega društva Drenov Grič - Lesno Brdo. 
 
Zgodovina našega društva sega v leto 1924, ko je bilo ustanovljeno. Prvi 
utanovitelji gasilskega društva so začeli ob koncu leta 1923 in v začetku 
leta 1924 sestavljati Upravni in Nadzorni odbor ter vpisovati člane, da se 
je lahko društvo ustanovilo. Po obstoječi matični knjigi, da je takrat bilo v 
društvu okrog 30.članov. Ta zametek društva je začel razmišljati o zidavi 
gasilskega doma. Pridobljeno je bilo zemljišče na mestu, kjer naj bi stal 
gasilski dom. Začela se je akcija za izgradnjo gasilskega doma. Za kritje 
vseh potrebnih stroškov pri sami gradnji gasilskega doma so si krajani in 
gasilci pridobili sredstva sami z nabiralnimi akcijami, veselicami in igrami. 
Gasilski dom je bil hitro zgrajen, bilo pa je potrebno nabaviti še notranjo 
opremo, v prvi vrsti pa kupiti gasilsko brizgalko, kjer brez nje ne bi mogli 
gasiti. 
 
Že leta 1928 si je društvo pridobilo motorno črpalko »Renault«, katera je 
zvesto služila tri desetletja svojemu poslanstvu. Tako kot se staro umika 
novemu, se je tudi ta umaknila v zasluženi pokoj in je bila nekaj časa 
neuporabna. Vendar se je javil Angel Bajc, da bi jo usposobil, kar mu je 
tudi uspelo, vendar je zmanjkalo časa za generalno obnovo vse do konca 
leta 1996 ko se je pričela obnova. Z veliko volje posameznih članov UO in 
še nekaterih članov ter sponzorjev je bila v letu 1997 motorna brizgalna 
obnovljena in tudi še deluje. Po obnovitvi pa je bila shranjena v gasilski 
muzej v našem gasilskem domu in je v ponos našemu društvu. Danes ob 
75-letnici društva pa je tudi prvič po dolgih letih sodelovala v paradi. 
 
Že kmalu po 2.svetovni vojni smo si priskrbeli avtomobil »Mercedes« 
muzejske vrednosti, vendar tega nismo znali izkoristiti, saj v tem času še 
ni bilo zbirateljskih strasti starih oldtajmerjev. V današnjem času bi nam 
gotovo prineslo za zameno moderno novo avtocisterno. V letu 1968 smo 
nabavili motorno črpalko »Rosenbaver, leto kasneje pa kombi Volkswagen, 
kateri je služil gasilcem 11 let. Leta 1980 smo končno prišli do novega 
vozila - kombija, znamke TAM 2000 - za potrebe gasilcev in krajanov. 
 



Tako gasilci kot krajani smo imeli željo, da bi se gasilski dom ponovno 
obnovil. Leta 1974 je bila obnovljena celotna fasada, v posameznih 
obdobjih pa dograjeni in adaptirani posamezni prostori. Ponovna obnova 
celotnega gasilskega doma se je začela leta 1987. Sredstva so omogočili 
krajani s samoprispevkom. Vendar je le-ta denar kaj kmalu pošel. Obnova 
gasilskega doma se je ustavila. 
Na to pa smo v letu 1988 gostili ansambel bratov Avsenik, katerih koncert 
nam je prinesel toliko denarja, da smo lahko nadaljevali z obnovo. S temi 
sredstvi smo lahko dokončali novo orodjarno, obnovili pa smo tudi sejno 
sobo in usposobili sanitarije. 
 
V letu 1989 se je ponudila možnost nakupa odpisane cisterne. Ta nakup so 
nam spet omogočili krajani s svojimi prispevki in KS Drenov Grič - Lesno 
Brdo. Leto poprej smo vložili vsa naša sredstva v gradnjo orodjarne, zato 
brez omenjene pomoči ne bi mogli kupiti avtocisterne. 
 
Obnova cisterne se je zavlekla, vendar je potrebno upoštevati, da so 
gasilci pred to obnovo sodelovali pri gradnji orodjarne in je bil potreben 
določen predah za ponovno veliko delo. Delo smo opravili po svojih 
sposobnostih sami gasilci s prostovoljnimi urami, obrtniki s svojimi 
prispevki in uslugami. Pomagala nam je tudi Kovinarska avtomontaža, 
Gasilska zveza Vrhnika in oddelek za obrambo Vrhnika. Tako je skupnimi 
močmi nastajala težko pričakovana avtocisterna.  
5.oktobra 1991 je bil za gasilsko društvo Drenov Grič - Lesno Brdo in 
krajane Drenovega Griča in Lesnega Brda dan, ki bo lepo zapisan, saj je 
gasilsko društvo uradno prevzelo avtocisterno v uporabo. 
 
V letu 1992 smo izdelali sejno sobo skupaj s sanitarijami. 13.6.1992 smo  
postavili na svoje mesto zaščitnika gasilcev - Sv. Florjana. Isti dan je bil 
opravlljen nov napis na gasilskem domu in otvoritev šole v zgornjih 
prostorih gasilskega doma. Blagoslov orodjarne, sv.Florjana, sejne sobe in 
vozil je bil 18.10.1992. 
 
Vsa ta leta je društvo skrbelo za nakup nove gasilske opreme in orodja ter 
izobraževanju gasilcev, da bi bili ob morebitni intervenciji kar se da 
najbolje pripravljeni.  
 
V zadnjem 5-letnem obdobju je PGD Drenov Grič - Lesno Brdo, kot je bilo 
že omenjeno obnovilo več kot 70 let staro motorno črpalko Renault in 
uredilo manjši gasilski muzej v bivši stari orodjarni, kjer je sedaj vhod v 
dvorano gasilskega doma. KS Drenov Grič - Lesno Brdo je s pomočjo 
krajanov in v manjšem obsegu PGD in kulturnega društva v celoti obnovila 
dvorano in oder za potrebe osnove šole, krajanov, gasilcev, kulturnikov 
ter obnovilo tudi bivšo staro orodjarno. S skupnimi močmi smo postavili 
tudi lopo za shranjevanje gasilskih miz.  
 
V zadnjem letu pa se je PGD Drenov Grič - Lesno Brdo ukvarjalo predvsem 
z pripravo in izdelavo novega gasilskega prapora, katerega bomo na 



današnji slovestnosti tudi razvili in s pripravo na 75-letnico PGD Drenov 
Grič - Lesno Brdo. 
 
Na kraju se v imenu UO Prostovoljnega gasilskega društva Drenov Grič - 
Lesno Brdo zahvaljujem vsem gasilcem, krajanom, sponzorjem, ljudem 
dobre volje, ki so nam omogočili, da smo uresničili vse zastavljene cilje. 
 
Z gasilskim pozdravom  
 

NA POMOČ! 
 

Zapisal, Franci Friškovec 


