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BESEDE ŽUPANA OBČINE VRHNIKA 

      90 let PGD Drenov Grič - Lesno Brdo  

V okviru občine Vrhnika deluje 10 prostovoljnih gasilskih društev, ki predstavljajo hrbtenico 

sistema zaščite in reševanja v vsakdanjem življenju. Tega se močno zavedamo in zato je še 

kako pomembno, da imajo društva zagotovljene vsaj osnovne pogoje delovanja. In to nam 

očitno tudi uspeva. Vsa društva uspešno delujejo, število operativnih gasilcev pa presega 

1500. Tudi tradicija je na njihovi strani, saj se najstarejše društvo približuje stoštirideseti 

obletnici obstoja, najmlajše pa je starejše od štirideset let. 

Gasilsko društvo Drenov Grič – Lesno Brdo, ki je v letošnjem letu jubilant in dopolnjuje 

devetdeseto leto delovanja, je s svojimi operativnimi člani, katerih je okoli 50, pomemben 

dejavnik v boju s požari in naravnimi nesrečami. Pri tem pa je podatek, da je skupnih članov 

(kjer so zajeti tudi mladinci, veterani in podporni člani), skoraj 450, zares fascinanten. Pove 

nam, da skupaj z operativci diha celoten kraj, ljudem torej ni vseeno, kako bodo živeli. In to 

je v današnjem času, ko se marsikje egoizem razrašča preko vseh meja, zelo pomembno in 

hvale vredno. Prepričan sem, da na takšen način lahko pričakujemo še večjo varnost ljudi in 

premoženja. To pa vpliva tudi na počutje in samo kvaliteto življenja. 

Zato vsem jubilantom iz srca čestitam in jim želim še veliko uspehov pri njihovem delovanju v 

bodoče!   

Župan občine Vrhnika 

Stojan Jakin 
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BESEDE PREDSEDNIKA GZ VRHNIKA 

            90 let med nami PGD DRENOV GRIČ - LESNO BRDO 

Najprej bi rad čestital in se zahvalil članom PGD  Drenov Grič - Lesno Brdo za opravljeno delo 

in prehojeno pot v 90-letni zgodovini. Od ustanovitve pa do slovesnega praznovanja 

devetdesete obletnice delovanja je bilo kar nekaj mejnikov, ki so zaznamovali vašo 

prostovoljno in humanitarno organiziranost. Čut in skrb za sočloveka v stiski sta botrovala 

odločitvi pogumnih in odločnih ustanovnih članov, da po zgledu in vzoru društev v sosednjih 

krajih tudi sami ustanovijo gasilsko društvo na območju Drenovega Griča in Lesnega Brda.  

Najprej gradnja gasilskega doma, ki je bil dograjen 1927, med leti 1974 in 1987 je sledila 

obnova in dograditev, voz za moštvo s priklopom za prevoz kupljene prve črpalke leta 1928, 

pa nakup druge prenosne črpalke Rosenbauer 1968, skrb za mobilnost vse od kombija 

Volkswagen, dobrega starega TAM 2000, Petrolove avto cisterne s 5500 litrov vode, do 

sodobnih vozil GVC 16/25 in GVM1. Dogajale so se nesreče, požari, ki so ljudi v trenutku 

pahnile v negotovost in jim spremenili življenje in vse, kar so si s trdim delom ustvarili. In ste 

jim gasilci s svojo organiziranostjo priskočili na pomoč, jim pomagali v najtežjih trenutkih in 

jim stali ob strani. Gasilska društva v zgodovini niso imela samo naloge gašenja požarov, za 

kar so se člani urili in bili pripravljeni. Gasilski domovi so bili in so shramba gasilskega orodja, 

opreme, pa tudi center krajevnega dogajanja, kulturnega in posvetnega. Gasilci skrbijo za 

vesele dogodke, veselice, plese, igre, razne proslave in znajo obeležiti tudi svoje obletnice 

delovanja. Gasilci na Drenovem Griču in Lesnem Brdu so v 90-letnem delovanju poskrbeli za 

posodabljanje opreme, orodja in tehnike, so se izobraževali, se udeleževali vaj, bili uspešni in 

dosegali množičnost in uspehe tudi na gasilskih tekmovanjih. In kako naprej? Spoznavanje in 

varna uporaba gasilske opreme in tehnike je pomemben sestavni del urjenja in 

pripravljenosti za pomoč. Skrb za lastno izobraževanje – prepoznavanje nevarnosti ter 

poznavanje zaščitne in reševalne oprema pa je osnova za varno delo. Pomembno mesto 

naših aktivnosti je tudi organizacijsko delovanje in druženje članov. Delo in skrb za mlade je 

naša skupna naloga, da ohranimo in gradimo trdnost in tradicijo naše gasilske organizacije.  
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Živimo v času, ko se ljudje zapirajo v svoj svet, ko so računalniki in daljinec postavljeni na 

prvo mesto. Pogled iz zornega kota gasilcev pa je gasilski dom, v njem osnovna šola, 

kulturniki, verska vzgoja, rekreativci, krajevna skupnost in gasilci. Med seboj povezani smo 

močnejši. Solidarnost, prostovoljnost, humanitarnost, tako prepoznavne vrednote vašega 

devetdesetletnega dela nam kaže lep vzor za danes in tudi za generacije naših naslednikov. 

Moja iskrena želja je, da uspešno delo nadaljujete. Zgodovina, zbrana v tej knjigi, pa naj 

omogoči, da vaše delo ne bo nikoli zbledelo. 

Naj bo dan ali noč, GASILEC je pripravljen na pomoč ! 

        Predsednik Gasilske zveze Vrhnika 

         Vinko  Keršmanc 
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BESEDE POVELJNIKA GZ VRHNIKA 

 

  
 

Prostovoljno gasilsko društvo Drenov  Grič - Lesno Brdo je bilo ustavljeno pred 90 leti. 

Društvo je že v preteklosti predstavljalo pomembno gonilno silo dogajanja in solidarnosti v 

vasi. Prvenstvena naloga je bila in je še danes skrb za varnost krajanov KS Drenov Grič - Lesno 

Brdo in njene širše okolice. 

V društvo je včlanjenih zelo veliko mladih članov, kar pomeni temelj in garant za obstoj ter 

nadaljnje uspešno delo gasilske organizacije na tem prostoru.   

Operativni del je zelo dobro usposobljen in sposoben posredovanja tudi v najtežjih 

razmerah, kar so dokazali ob letošnji naravni ujmi – žledu. Ta intervencija je bila dolgotrajna 

in tehnično zelo zahtevna. Najbolj razveseljivo pa je dejstvo, da ni bilo resnejših poškodb. 

Zelo sem počaščen, da imam kot poveljnik GZ Vrhnika možnost uspešno sodelovati s tako 

operativno enoto, kot je vaša.  

V operativnih vrstah vašega društva delujejo tekmovalne  enote, ki dosegajo zelo dobre 

rezultate v širši okolici. Sama izobraževanja, tekmovanja in vaje so predpogoj za dobro, 

kvalitetno, predvsem pa varno posredovanje na intervencijah. Seveda pa to ni možno brez 

ustrezne opreme, za katero društvo vzorno skrbi. Društvo se ponaša z GVC 16/25 in GVM, ki 

odlično služita svojemu namenu. 

Naša naloga v prihodnje je, da spoštujemo delo naših predhodnikov in ohranimo, ter 

nadgradimo bogastvo naše organizacije za naše naslednike.   

Zahvaljujem se članicam in članom za nesebično in humano pomoč soljudem, prizadetim v 

nesrečah, ob katerih ste marsikdaj tvegali življenje. To, da smo pripravljeni kadarkoli 

pomagati ljudem v nesreči, je način življenja nas gasilcev, skratka to imamo v svojih srcih. 

Čestitam pripadnikom Prostovoljnega gasilskega društva Drenov Grič - Lesno Brdo ob 

visokem jubileju, 90-letnici delovanja in jim želim še veliko uspešnega dela v prihodnje.  

 

Poveljnik GZ Vrhnika 

Benjamin Svenšek 
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BESEDE PREDSEDNIKA PGD DRENOV GRIČ - LESNO BRDO 

   Gasilstvo nas rešuje in združuje 

Mineva 90 let, odkar so se zbrali zaslužni možje in ustanovili gasilsko društvo Drenov Grič - Lesno 

Brdo. Vedeli so, da se bodo požarom in ostalim nesrečam lažje uprli organizirano. V gasilskem domu, 

ki so ga zgradili naši predniki, se je izmenjalo veliko ljudi, v želji pomagati sočloveku v nesreči. 

Gasilstvo je združevalo vedno več ljudi, saj so gasilci poleg svojega poslanstva organizirali tudi ostala 

družabna srečanja. Naša naloga je, da nadaljujemo to zastavljeno pot naših ustanoviteljev. Ob tej 

priliki se zahvaljujem vsem generacijam gasilcev pred nami, ki so dopolnjevale razvoj našega društva. 

 

Predsednik PGD Drenov Grič - Lesno Brdo  

Janez Podboj 
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BESEDE NAMESTNIKA PREDSEDNIKA PGD DRENOV GRIČ - LESNO BRDO IN PREDSEDNIKA 

GRADBENEGA ODBORA  ZA  OBNOVO GASILSKEGA DOMA IN GRADNJO PRIZIDKA 

PGD  Drenov Grič - Lesno Brdo je bilo ustanovljeno 11. maja 1924. Društvo je bilo vse od 

ustanovitve do danes tudi nosilec kulture, izobraževanja in zabave v kraju. 

Naši predniki gasilci so pripravljali različna dramska dela, ki so jih v zimskem času v gasilskem 

domu uprizarjali vaščanom. Lahko rečemo,  da je bilo v prvih letih razvoja gasilskega društva 

le to središče vsega kulturnega in družabnega dogajanja v vasi.    

Prav je, da ob 90-letnici našega društva zapišemo, kaj se je dogajalo tekom teh let. V tem 

času se je v gasilstvu marsikaj spremenilo tako v opremi, vozilih in gradnji našega gasilskega 

doma. Leta 1974 se je pričelo z obnovo gasilskega doma, največja dela v zadnjem obdobju so 

se izvajala po letu 1985, ob  uvedbi krajevnega samoprispevka in prispevka Občine Vrhnika 

za gradnjo osnovne šole nižjih razredov. Obnovili smo celoten gasilski dom s prizidkom 

orodjarne in garaže za vozila. Ne morem mimo številnih prostovoljnih ur dela, ki smo jih 

opravili gasilci, krajani  in obrtniki.  

Leta 2002 smo začeli razmišljati o nabavi novega vozila GVC 16/25, za kar smo imeli nekaj 

prihrankov. Člani društva smo se podali od vrat do vrat krajanov in zbrali sredstva za novo 

vozilo, ne smemo pa pozabiti tudi na donatorje, Gasilsko Zvezo Vrhnika in Občino Vrhniko, ki 

sta prispevali svoj delež. Tako smo  ob 80-letnici 5. junija 2004 slovesno prevzeli novo vozilo.  

Ker je bila nabava vozila v skladu s predpisi GZS, smo preko razpisa za sofinanciranje zaščitne 

opreme pridobili dodatna sredstva in naslednje leto nabavili še nov kombi. 

Še enkrat moram pohvaliti in se zahvaliti gasilcem in krajanom, ki so svoj prosti čas namenili 

gradnji in obnovi doma, v katerem se  sedaj odvijajo športne in kulturne dejavnosti. 

Gasilci nismo pozabili na izobraževanje in usposobljenost,  ker vemo, da znanje pomeni 

varno delo na intervencijah. Veliko skrb posvečamo tudi najmlajšim, pionirjem in mladincem, 

ki  jih uvajamo v gasilske vrste. Udeležujejo se raznih tekmovanj v gasilsko športnih 

disciplinah, kjer naše ekipe dosegajo  zavidljive rezultate na  občinskem, regijskem in 

državnem tekmovanju.  

Časi, v katerih živimo, nam niso naklonjeni, toda z gasilci bomo lažje preživeli mi in država. To 

smo dokazali ob letošnjem žledu, da je to sila in moč, na katero se lahko zanesejo vsi v 

različnih  situacijah. 

Prisrčno zahvalo ob 90-letnici namenjam vsem gasilkam, gasilcem, krajanom, vsem 

sponzorjem ter donatorjem, ki ste posebej pomagali  pri razvoju in obstoju našega in vašega 

društva. HVALA VSEM IN NA POMOČ!         

                                              Namestnik predsednika PGD Drenov Grič - Lesno Brdo 

Tone Jereb  
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BESEDE POVELJNIKA PGD DRENOV GRIČ - LESNO BRDO 

 

Biti gasilec je v slovenskem prostoru cenjena in spoštovana vrednota z dolgoletno tradicijo. 

Čas, v katerem živimo, za ljudi ni najbolj prijazen. Mi pa s svojim delom dokazujemo, da je 

duh prostovoljstva in solidarnosti še kako živ.  

V zadnjih letih ob številnih naravnih nesrečah spoznavamo, kaj pomenimo gasilci za lokalno 

in širšo skupnost. V letošnji februarski ledeni ujmi so mnogi s svojo nesebično pomočjo 

dokazali, da še vedno živi ideja, ki je pred 90. leti vodila pobudnike ustanovitve našega 

društva, kjer smo kot velika srečna družina.  

Na tem mestu se zahvaljujem vsem aktivnim gasilcem in gasilkam, ki s svojim nesebičnim 

delom skrbijo, da je delovanje našega društva na visoki ravni ter hkrati vsem podpornikom 

društva, sokrajanom in ostalim, ki kakor koli pripomorejo, da naše društvo uspešno dela in 

nadaljuje tradicijo, začeto pred davnimi devetdesetimi leti.  

Končam naj z mislijo, ki sem jo pred časom prebral v kroniki nekega drugega društva in se mi 

je utrnila v spomin: »Gasilsko društvo smo si sposodili od naših pradedov, da ga v dobri 

kondiciji predamo našim sinovom in hčeram.« Nadaljujmo z našim delom in s tem ne bo 

težav! 

Poveljnik PGD Drenov Grič - Lesno Brdo 

Borut Jelovšek 
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NASELJI DRENOV GRIČ IN LESNO BRDO  

Naselji Drenov Grič in Lesno Brdo ležita v občini Vrhnika. Skupaj tvorita krajevno skupnost 

Drenov Grič - Lesno Brdo. Prebivalstvo se je od sredine 20. stoletja pomnožilo dvainpolkrat, 

trenutno šteje krajevna skupnost 1214 stalno prijavljenih prebivalcev. Obe naselji se v 

zadnjem času še povečujeta, o čemer pričajo številne novogradnje in novo priseljeni ljudje. 

Drenov Grič leži na 291 metrov nadmorske višine na zahodnem robu Ljubljanskega barja, ob 

stari cesti med Ljubljano in Vrhniko. Skozi vas teče potok Zrnica, ki izvira v podnožju hriba 

Lesno Brdo in se vije po Barju ter se med naselji Bevke in Blatna Brezovica izliva v Ljubljanico. 

V kraju je trgovina, podružnična osnovna šola, gasilski dom ter športni park in gostilna. 

Lesno Brdo leži na 299 metrih nadmorske višine in se deli med občini Vrhnika (južni del) in 

Horjul (severni del). Večji del naselja se razteza vzdolž ceste, ki sledi vznožju hriba. 

V zadnjem času imata obe vasi značilnosti spalnega naselja, saj večina prebivalstva dnevno 

migrira na delo v Ljubljano ali na Vrhniko.  V obeh krajih je več obrtnih dejavnosti, še vedno 

pa je razširjeno tudi kmetovanje. 

Poleg PGD sta na območju zelo dejavna še Kulturno umetniško društvo Drenov Grič – Lesno 

Brdo ter Športno društvo Dren. 

                                           

Pogled na osrednji del vasi s Papeževega griča 
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TO IN ONO IZ NAŠIH KRAJEV 

Ko človeka zanese na področje obeh vasi, se zdi, da tu ni kaj dosti videti. A obe naselji 

skrivata številne naravne in kulturne dediščine, o katerih, resnici na ljubo, ni zapisanega 

ravno veliko. Marsikatero dejstvo in zgodovinski podatek je le stvar ljudskega izročila, ki po 

vaseh potuje iz roda v rod. 

Če pogledamo nekoliko v zgodovino obeh vasi, zasledimo, da ob glavni Tržaški cesti v začetku 

19. stoletja ni bilo skoraj nobene hiše. Pri današnjem odcepu za Horjul je bila le gostilna s 

hlevom, ki je bila zaradi lege ob poti od Ljubljane do Trsta, ko so daljni in bližnji kmetje 

mnogo tovorili, zelo dobro obiskana. Okrog leta 1830 je bila poleg gostilne sezidana prva 

stanovanjska hiša in v naslednjih letih še nekaj drugih hiš. Zahodno so bile po nizkih 

vzpetinah posejane posamezne kmetije. Okrog leta 1892 se je vas že nekoliko povečala in je 

štela približno 20 hiš ob cesti in okolici ter 8 hiš na Lesnem Brdu. Takrat je višja šolska oblast 

z Vrhnike začela iskati  primeren prostor za ljudsko šolo. Leta 1909 so jo zgradili ob glavni 

cesti. Ljudska šola je delovala ves čas, razen med drugo svetovno vojno, ko je pouk nekaj 

časa potekal v lokalnem gasilskem domu.  

Stavba Ljudske šole stoji še danes in služi kot stanovanjski objekt. Osnovna šola, ki je 

podružnica OŠ Ivana Cankarja Vrhnika, se danes nahaja v prostorih gasilskega doma.   

           

Ljudska šola na Drenovem Griču 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Horjul
http://sl.wikipedia.org/wiki/Ljubljana
http://sl.wikipedia.org/wiki/Trst
http://sl.wikipedia.org/wiki/Druga_svetovna_vojna
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Leta 1883 je bila v stavbi zraven gostilne postavljena mitnica, kjer so pobirali mitnino za 

mimoidočo živino. 

Danes že preminuli krajani so pripovedovali, da se je veliki slovenski literat Ivan Cankar 

pogosto ustavljal v gostilni, ko je pešačil iz Vrhnike proti Ljubljani, baje naj bi rad videl 

gostilničarjevo hčer. V zapisih poznavalcev Cankarjevih del lahko zasledimo, da v Cankarjevih 

pripovedih najdemo številne opise, v katerih so bolj ali manj razpoznani posamezni deli 

Vrhnike in njene okolice, med drugim v povesti Sosed Luka tudi gostilna Pri stari šrangi na 

Drenovem Griču.  

V začetku 20. stoletja, ko so skozi naselje gradili lokalno železniško progo južne železnice 

Ljubljana - Trst, ki se je odcepila na Brezovici in peljala proti Vrhniki, se je število hiš v vasi 

povečalo in tudi gmotni položaj prebivalcev se je precej izboljšal. Vas je menda takrat dobila 

tudi svoje ime Drenova Gorica, ki pa se je kmalu preimenovala v Drenov Grič. Proga je 

potekala po ravni liniji čez Lukovico, do Loga, Drenovega Griča, proti Sinji Gorici, na Vrhniko. 

Na progi sta bili ob otvoritvi dve postaji, Vrhnika in Drenov Grič. Zgradba postaje še danes 

služi kot stanovanjska hiša in ohranja svoje ime »Na postaji« (Drenov Grič 28). Danes po trasi 

poteka makadamska pot in urejena peš oz. kolesarska pot proti Vrhniki. Na Drenovem Griču, 

na »Postaji«, je moč še vedno videti kilometrski kamen, ki označuje razdaljo od vstopne 

postaje na Brezovici.  

Poleg omenjenih stavb je na Drenovem Griču in Lesnem Brdu še kar nekaj stavb, ki so 

evidentirane kot kulturna dediščina in sicer že prej omenjena stavba Ljudske šole, vila ob 

trgovini, kolarska delavnica, kovačija, hiše na Drenovem Griču 10, 56, 8 ter kašče na 

Drenovem Griču 45 in 58. 

Zagotovo velja omeniti, da vasici ležita na zanimivem geološkem področju. Med obema 

vasema se vleče bolj ali manj izrazit gorski greben v smeri zahod–vzhod, ki ga gradijo različni 

apnenci (tudi barvno). Na tem pobočju hriba se nahajajo trije kamnolomi. Največji, rdeči 

kamnolom,  še deluje in je svetovno poznan po svojem kamnu.  

Najbolj znan je opuščeni Kuclerjev kamnolom (ime je dobil po bivšem lastniku), kamnolom 

črnega in sivega apnenca, ki je zaradi geoloških posebnosti zaščiten kot naravni spomenik. 

Kuclerjev kamnolom je prava učilnica v naravi,  v njem so dobro vidni kraški pojavi, kot je 

narivanje zemeljskih plasti,  predvsem pa je bogato nahajališče fosilnih školjk in mikrofosilov. 

Zato je bil leta 1991 razglašen za naravni rezervat.  Kamnoseke je apnenec privlačil zaradi 

črne barve in belih kalcitnih žilic, ki ga prepletajo. Iz njega izdelane okenske okvire, portale, 

stopnice in druge arhitekturne detajle še danes najdemo pri številnih kmečkih hišah v okolici 

Vrhnike in Ljubljane. Zadnja leta se v tem kamnolomu srečujejo umetniki, ki v naravnem 

okolju iz naravnega kamna ustvarjajo različne skulpture. Ena od teh krasi tudi zelenico pred 

gasilskim domom. Tretji je črni kamnolom v Kavcah.  

Omeniti velja še Birtov kamnolom pri Gasilskem domu. 
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Na istem območju se skriva tudi nekaj deset jam in brezen. Najbolj znana med njimi je jama v 
Kobilji dolini oz. Partizanska jama. Ob vhodu v jamo je vodovodno zajetje, včasih se je tam 
nahajala tudi tabla, ki je opozarjala na dogodke med drugo svetovno vojno.  

Jamarji, ki so raziskovali to območje, vedo povedati, da se na tem območju skrivajo številni 
rovi, katerih skupna dolžina je več kot 1 kilometer, kar je za tako malo površino presenetljivo 
veliko. 

Omeniti velja še opuščeni premogovnik v predelu Stare ceste, kjer so pred 1. svetovno vojno 
kopali črni premog, o čemer pričajo ostanki rovov.  

V preteklosti se je večina prebivalcev ukvarjala s kmetijstvom. Večji del njiv so imeli kot tudi 

še danes na barjanskih tleh. Na teh tleh uspevajo predvsem krompir, koruza in pesa.  

V predelu Stare ceste leži izrazito močvirsko področje, kjer še vedno raste zaščiteni močvirski 

meček, trajnica z značilno škrlatno rdečimi cvetovi, ki je zaradi opuščanja vlažnih travnikov 

zaradi spremenjenega načina gospodarjenja ogrožena. Podoba močvirskega mečka krasi tudi 

grb našega gasilskega društva.     

 

Zaščiteni močvirski meček 

V zaselku Boben so nekje na začetku 20. stoletja naleteli na toplotni vrelec. Po 

pripovedovanju ljudi naj bi imela voda iz vrtine temperaturo okoli 24 stopinj in naj bi bila pod 

pritiskom, saj je iz vrtine švigala vsaj 10 metrov visoko. Ljudje so že pred vrtanjem opazili, da 

tam okoli raste rastlinje, ki potrebuje toplejše okolje. Vrtina žal ni bila nikoli izkoriščena. 

Tam, kjer se vas Drenov Grič v smeri proti Vrhniki počasi končuje in se približujemo meji s 

Sinjo Gorico, se nahaja zaselek Frtica. Ime izhaja iz okrajšave oz. slovenske oblike za fortezzo 

– trdnjavo. Ljudje pravijo, da je nekoč šla tam mimo rimska cesta, ob kateri je stala trdnjava. 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Kmetijstvo
http://sl.wikipedia.org/wiki/Krompir
http://sl.wikipedia.org/wiki/Koruza
http://sl.wikipedia.org/wiki/Pesa
http://sl.wikipedia.org/wiki/Mo%C4%8Dvirski_me%C4%8Dek
http://sl.wikipedia.org/wiki/Mo%C4%8Dvirski_me%C4%8Dek
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Mnogi ljudje od blizu in daleč poznajo Drenov Grič tudi po zdravilnih zeliščih. Pogosto se kdo 
ob cesti ustavi in povpraša za pot do “zeliščarice”. Domačinom je takoj jasno, da iščejo 
domačijo Sedejevih, po domače pri Šintarju, kjer se že več rodov ukvarjajo z zdravilnimi 
zelišči.  
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DRUŠTVO NEKOČ IN DANES 

Namen podatkov, zapisanih v kratkem pregledu zgodovine društva, je želja po tem, da 

nekako sestavimo in predstavimo naših 90 let. Zbrani so na podlagi razpoložljivih zapisov  

kronik, zapisnikov sestankov in ostalih dokumentov, ki jih hranimo v gasilskem društvu. Še 

več podatkov je shranjenih v spominih posameznikov. Tudi nekaj teh je ob tej priložnosti 

zbranih in zapisanih v nadaljevanju. Predvidevamo, da je še ogromno tistih, ki so založeni v 

zasebnih predalih, na podstrešjih ipd. Skozi pregled zgodovine društva si lahko bralec ustvari 

svoj vtis o tem, da je obstoj našega društva popolnoma upravičen in potreben, kar 

dokazujemo že celih 90 let. Že v naprej se opravičujemo, če smo pozabili omeniti kako ime ali 

če smo kakšno ime, datum napisali napačno. 

Zgodovina prostovoljnega gasilskega društva Drenov Grič - Lesno Brdo se začenja v letu 

1924. Takrat sta Karel Završnik in Johan Kržmanc sklicala ljudi k ustanovitvi gasilskega društva 

na Drenovem Griču. V obstoječi matični knjigi je razvidno, da je imelo društvo ob ustanovitvi 

30 članov. Prvi predsednik je bil Franc Oblak, tajnik Franc Vrhovec in blagajnik Martin 

Petkovšek. Najprej so se lotili gradnje gasilskega doma.  Upravni odbor je predlagal gradnjo 

doma pri Stari šrangi, vendar se krajani Lesnega Brda in Anton Merlak niso strinjali s 

predlaganim, zato sta Anton Žitko in Anton Merlak odstopila nekaj sveta, na katerem se 

nahaja gasilski dom danes. Gasilski dom je bil dograjen in usposobljen za svoje namene v letu 

1927, za kar je bilo potrebno opraviti veliko prostovoljnih ur članov in krajanov. 

 

Začetniki gasilstva na Drenovem Griču in Lesnem Brdu 

Fotografija posneta okoli leta 1930 
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Karel Završnik, Matija Kržmanc in Alojz Kržmanc 

Ko je bil dom zgrajen, so člani vse svoje sile uperili v nabavo ustrezne opreme. Leta 1928 so 

na ljubljanskem velesejmu kupili prvo brizgalno, takrat je bil gasilskemu društvu podarjen še 

voz, h kateremu se je pripregla nova črpalka. Ta je svojemu namenu služila dobrih 30 let. 

Leta 1997 je bila ta gasilska črpalka na pobudo Angela Bajca obnovljena in stoji v muzejskem 

kotičku v gasilskem domu. 

 

Obnovljena gasilska brizgalna iz leta 1928 
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V muzejskem kotičku, ki se nahaja na mestu bivše orodjarne, je poleg brizgalne moč videti 

tudi stare čelade, obleke in orodje. 

Med 2. svetovno vojno se je drenovškim gasilcem godilo podobno kot drugim. Okupatorji so 

zavzeli gasilske domove, požgali večino dokumentacije in zasegli razpoložljivo opremo, ki so 

jo uporabljali za lastne namene. Leta 1942 so gasilski dom zasedli italijanski vojaki, ki so se v 

letu 1943 preselili v zgradbo takratne ljudske šole, zato se je ta začasno preselila v gasilski 

dom.  

Po 2. svetovni vojni si je društvo priskrbelo avtomobil znamke Mercedes muzejske vrednosti.  

 

 

Kljub letom je vozilo mercedes dobro služilo svojemu namenu.                                                     

Na fotografiji, posneti 20. 06. 1952: Herman Završnik, Janko Slabe, Janko Plestenjak, Franc 

Vrhovec, Anton Friškovec, Johan Oblak, Franc Jelovšek, Jože Jelovšek. 
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Gasilska četa leta 1952                                                                                                                            

Spredaj: Martin Petkovšek, Johan Oblak, Anton Friškovec, Ivan Žitko, Alojz Jelovšek.                   

Zadaj: Janko Plestenjak, Stane Kuclar, Franc Petkovšek, Herman Završnik. 

Leta 1968 se je nabavila motorna črpalka Rosenbauer, ta je v uporabi še sedaj.  

Leto kasneje se je pokazala priložnost, da se društvo opremi z novim vozilom. Ker je bilo 

potrebno hitro zbrati denar, so ga za nakup posodili kar sami gasilci, vsak je dal, kolikor je 

lahko. Vozilo so za gasilske namene predelali v Kolarstvu Petkovšek. V tistem letu so gasilci 

organizirali 5 veselic, da so povrnili ves posojeni denar. Volkswagnov kombi je služil gasilcem 

dobrih 11 let. 

 

Ena od intervencij volkswagnovega kombija je bil tudi prevoz                                                      

Gabrovcove mame v porodnišnico. 
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Leta 1980 je društvo pridobilo nov kombi TAM 2000 za potrebe gasilcev in krajanov. 

V začetku devetdesetih let, natančneje leta 1991, je društvo kupilo Petrolovo cisterno. Ker je 

bila le ta dotrajana, jo je bilo potrebno obnoviti. Uradno je bila za uporabo v gasilske namene 

prevzeta 5. oktobra 1991. 

 

Leta 2002 je bil na Občnem zboru sprejet sklep o nakupu novega vozila GVC 16/25, ki naj bi 

bil kupljen s prostovoljnimi prispevki krajanov, donatorjev in prihranki društva. Člani društva 

so odšli od vrat do vrat in zbirali potrebna sredstva. Na pomoč so priskočili tudi donatorji, 

Gasilska zveza Vrhnika in Občina Vrhnika. Slovesen prevzem vozila se je zgodil 5. junija 2004, 

ob 80-letnici društva. Preko razpisa Gasilske zveze Slovenija smo pridobili še dodatna 

sredstva in leto kasneje kupili še kombi. Obe vozili zagotavljata društvu potrebno mobilnost 

ob intervencijah in tudi v druge namene.  

 

Seveda se je v devetdesetih letih marsikaj dogajalo tudi s samim gasilskim domom. Prvo 

obdobje obnove in dograditve gasilskega doma se je odvijalo od leta 1974. V letu 1987 je 

društvo s pomočjo samoprispevkov krajanov ponovno obnovilo dom. Obnovljena je bila 

sejna soba, sanitarije in zgrajena nova orodjarna.  
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Desetletje kasneje je bil urejen muzejski kotiček, kamor so na ogled postavili že prej 

omenjeno obnovljeno motorno brizgalno. V sodelovanju s krajevno skupnostjo, kulturnim 

društvom in ob pomoči krajanov se je obnovila dvorana in oder za potrebe krajanov, 

kulturnikov, gasilcev in osnovne šole. Postavljena je bila lopa za shranjevanje gasilskih miz in 

klopi ter druge opreme. 

Gasilci PGD Drenov Grič - Lesno Brdo smo bili zelo aktivni tudi med 10-dnevno vojno leta 

1991. Takoj po napadu JLA smo pripravili prostore celotnega gasilskega doma za sprejem 

pripadnikov TO, za njihove potrebe skladiščenja orožja, ki so ga iz skladišč v Borovnici vozili v 

naš dom in ga tu čistili. Tudi gasilci smo sodelovali pri čiščenju konzerviranega orožja.  

Gasilska vozila in opremo smo takrat preselili na varnejšo lokacijo. 

Člani našega društva smo se vključili v posamezne akcije TO. Organizirali smo trojke, ki so 

opravljale stražo po KS, vozili pripadnike TO na menjavo straže in nekateri člani PGD tudi 

opravljali stražo na skritih lokacijah. Posamezni  člani PGD so sodelovali pri čiščenju orožja in 

varovali skrita skladišča orožja na drugih lokacijah po KS. Organizirano je bilo dežurstvo  pri 

gasilskih vozilih, če bi bilo potrebno posredovati v akcijah. 

Gasilci radioamaterji so budno noč in dan spremljali zveze in prisluškovali pogovorom v 

kasarnah na Vrhniki ter o tem obveščali  TO. 

Prvi dan oz. jutro, ko so šli tanki iz kasarne na Vrhniki, so bili naši člani v barikadah v Sinji 

Gorici in na Vrhniki s svojimi vozili.  

Proti koncu vojne je na poziv GZ Vrhnika šla naša enota preko Bevk, Blatne Brezovice in Sinje 

Gorice na Vrhniko s cisterno polno vode in razvila cevi od Sivkine ulice do uvoza na avtocesto  

zaradi zavarovanja mesta deaktiviranja min, ker so bili tam avtobusi primestnega prometa in 

druga vozila. 

V zadnjih desetih letih se je zamenjala garnitura aktivnih članov društva, kar je pomenilo nov 

zagon in energijo za nove projekte. Prepleskana je bila zunanjost gasilskega doma, lope za 

shranjevanje orodja, zamenjala so se vrata in okna.  V zadnjem letu je v lopi potekalo 

urejanje sejne sobe društva. 

Danes šteje PGD Drenov Grič - Lesno Brdo 451 članov, od tega je 31 operativnih članov. Velik 

poudarek v zadnjih letih namenjamo izobraževanju in usposabljanju gasilskega kadra. Aktivni 

gasilci se srečujejo na tedenskih ali mesečnih srečanjih operative, številni člani redno 

obiskujejo različne tečaje, ki jih organizirajo posamezne gasilske zveze ali Gasilska zveza 

Slovenije. Na ta način  skrbijo za dobro usposobljenost, kar je predpogoj za dobro, kvalitetno 

in varno posredovanje v intervencijah. 
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Upravni in nadzorni odbor ter disciplinska komisija:                                                                            

sedijo: Slavko Koprivec, Borut Jelovšek, Anton Jelovšek,                                                                           

Janez Podboj, Anton Jereb, Aleš Hribar,                                                                                                     

stojijo: Andrej Gutnik, Robert Mrzlikar, Matjaž Vrščaj, Stane Potrebuješ, Franci Friškovec, 

Andrej Zdešar, Tomaž Kastelic, Žane Ban, Janez Jesenovec. 

Intervencije pa niso edine, na katerih naši člani dokazujejo svoje znanje in strokovno 

usposobljenost. V društvu je v zadnjih letih zelo razvita tudi tekmovalna dejavnost. Prvi 

tekmovalni desetini sta se v društvu zbrali že v začetku osemdesetih let in pod mentorstvom 

Francija Friškovca in Antona Jelovška dosegali dobre rezultate na tekmovanjih v občini. 

Sledilo je nekaj letno zatišje, v letu 1999 pa se je začelo ponovno intenzivno delo. Takrat se je 

zbrala desetina mladih fantov, starih okoli 30 let, ki so pričeli s treningi vaje z motorno 

črpalko. Kmalu so se udeležili prvih meddruštvenih tekmovanj. Ob dobrih uspehih so se 

vključili v tekmovanje za pokal Gasilske zveze Slovenije. Tekmovalna desetina članov A je 

takrat ponesla ime našega društva širom Slovenije. Članom A je kaj kmalu sledila še desetina 

članov B. To je v društvu spodbudilo tudi delo s podmladkom in danes se lahko pohvalimo z  

ekipami v številnih kategorijah od pionirjev in pionirk, mladincev in mladink, članov in članic 

ter starejših gasilcev in gasilk, nad katerimi bedijo mentorji Franci Friškovec, Anton Jelovšek, 

Andrej Zdešar, Sebastjan Sotlar, Žane Ban in Blaž Klevišar. 
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Društvo je znano tudi po uspešni organizaciji tekmovanja za pokal PGD Drenov Grič - Lesno 

Brdo, ki ga že več let zaporedoma izvede v mesecu septembru.  

 

 

Tekma v spajanju sesalnega voda 



24 
 

 

 Desetina Članic B je pripravljena na izvedbo vaje 

Društvu je res da primarna dejavnost skrb za požarno varnost in preventivo, poleg tega pa 

društvo skrbi tudi za dobro počutje svojih članov in krajanov Drenovega Griča in Lesnega 

Brda. V času, ko smo ljudje vedno bolj vsak za sebe, ko nam kronično primanjkuje časa, 

društvo povezuje krajane. Redko katera aktivnost v kraju mine brez pomoči in prisotnosti 

gasilcev.  

Gasilski dom je središče krajevnega dogajanja, kulturnega, zabavnega in izobraževalnega 

življenja v krajevni skupnosti. Poleg podružnične osnovne šole, ki domuje v prostorih 

gasilskega doma, imata tam svoje prostore tudi Svet krajevne skupnosti in Kulturno 

umetniško društvo. Dvorana gasilskega doma služi kot telovadnica tako šolarjem kot 

odraslim, v njej se vsako leto odvijejo številne kulturne, zabavne in nenazadnje verske 

prireditve. Glede na to, da v vasi ni cerkve, se zadnja leta v dvorani gasilskega doma odvijajo 

šmarnice, devetdnevnica in že tradicionalna Florjanova maša.  

Društvo je tudi uspešen organizator nekaterih dogodkov v vasi. Številne gasilske veselice, ki 

bi jih težko vse našteli, pa tradicionalni pohod na Koreno, ki je organiziran v mesecu marcu in 

katerega se vsako leto udeležuje vse več in več pohodnikov, tudi iz sosednjih krajev, ne samo 

z Drenovega Griča in Lesnega Brda.  
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»Gasilska« vseh udeležencev pohoda na Koreno v letu 2013 

V zadnjih letih je zelo uspešna tudi kolesarska prireditev Kolesarjada, ko se najbolj zagreti 

kolesarji med gasilci in tudi od drugod podajo na pot proti Novigradu v hrvaški Istri.  

                           

             

Pred štartom v zgodnjih jutranjih urah 
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Utrujeni, a zadovoljni na cilju 

Ne pozabimo tudi vsa druženja, ki se dogajajo na relaciji med Drenovim Gričem in 

pobratenim Dobrničem. Leta 2001 je bilo podpisano Povelje o prijateljstvu med PGD Dobrnič 

in PGD Drenov Grič - Lesno Brdo, ki je vseh teh letih botrovalo številnim druženjem tako na 

našem kot na dolenjskem koncu.  Na tem mestu vsekakor velja omeniti vsakoletni izlet v 

Planico na tekmovanje v smučarskih skokih, organizacijo rojstnodnevnih presenečenj, ki jih 

gasilci pripravimo svojim članom ob praznovanju okroglih jubilejov, sedaj že tradicionalno 

silvestrovanje v dvorani gasilskega doma in še bi lahko naštevali. 

Društvo se ponaša tudi s praporjem. Gasilski prapor je simbol društva, ki gasilce spremlja ob 

veselih dogodkih, praznovanjih jubilejev, paradah in drugih slovesnostih, pa tudi ob žalostnih 

dogodkih, ko se gasilci poslavljajo od preminulih tovarišev. Prvi prapor je bil razvit ob obnovi 

doma v letu 1974. Ob 75-letnici društva je bil razvit novi prapor, ki je nadomestil starega. 

Nastal je po zamisli Antona Jereba. Krasi ga podoba ilirskega mečka kot redke zaščitene 

rastline iz rodu lilijevk, ki raste v predelu Stare ceste, pod katerim sta prekrižani kladivi – znak 

rudarjenja v spomin na čase, ko so v Stari cesti kopali črni premog, grb je v zgornjem delu 

obdan z listi drena, zelo razširjenega grmičevja v kraju in v spodnjem delu z napisom Drenov 

Grič Lesno Brdo. Stari prapor je danes na ogled v muzejskem kotičku v gasilskem domu. 
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Prapor PGD Drenov Grič – Lesno Brdo, razvit ob 75-letnici društva 

Pročelje gasilskega doma na Drenovem Griču kot mnoge druge krasi podoba svetega 

Florjana, zaščitnika gasilcev. Po pričevanjih starejših gasilcev in nekaterih zapisov naj bi bil 

kip svetega Florjana prvič postavljen v letu 1930. Leta 1961 so ga odstranili s pročelja in vrsto 

let je bil v varni hrambi pri Lovru Kuclerju. Kasneje je bil restavriran in na pročelje gasilskega 

doma ponovno postavljen v letu 1992. Takrat je bil izdelan tudi nov napis na domu. 

 

Sv. Florjan krasi pročelje gasilskega doma 

Društvo je na celotni prehojeni poti skozi obdobje devetdesetih let doživljalo vzpone in 

padce, vendar je vedno uspelo združevati skupaj prave ljudi, ki so vodili društvo v nadaljnji 
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razvoj. Le to se je ohranjalo in razvijalo preko številnih gasilskih generacij, pri čemer je vsaka 

pustila svoj pečat v bogati zgodovini društva. To si želimo tudi v prihodnosti.  
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ODGOVORNI NOSILCI FUNKCIJ OD USTANOVITVE DO DANES 

PREDSEDNIKI:  Franc Oblak 

             Ivan Podboj 

             Alojz Dolenc 

Pavel Celarc 

Anton Jelovšek  

Dušan Rodošek 

Janez Podboj 

 

POVELJNIKI:  Jože Jereb 

Alojz Jelovšek 

Stane Kuclar 

Franc Tomšič 

Franc Tome 

Jože Ogorevc 

Slavko Koprivec 

Peter Jelovšek 

Borut Jelovšek  
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VODSTVO DANES 

Upravni odbor Janez Podboj (predsednik) 

  Borut Jelovšek (poveljnik) 

  Žane Ban 

  Franci Friškovec 

  Andrej Gutnik 

  Aleš Hribar 

  Marija Jelovšek 

  Peter Jelovšek 

  Urška Jelovšek 

  Anton Jereb 

  Tomaž Kastelic 

  Slavko Koprivec 

  Zdenko Krušnik 

  Igor Oblak 

  Sebastjan Sotlar 

  Janez Velkavrh 

  Matjaž Vrščaj 

  Andrej Zdešar 

 

Nadzorni odbor Franci Sotlar (predsednik) 

   Gregor Jelovšek 

   Matjaž Nartnik 

 

Disciplinska komisija Anton Jelovšek (predsednik) 

   Robert Mrzlikar 

   Stane Potrebuješ 

   Janez Jesenovec 

   Andrej Petkovšek 
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 ZAHVALA 

 

Spoštovani krajani, sponzorji, donatorji in vsi, ki ste kdaj koli nudili kakršno koli pomoč! 

Ob praznovanju 90-letnice delovanja se člani PGD Drenov Grič - Lesno Brdo zahvaljujemo za 

vaš posluh, sodelovanje in pomoč. 

Zavedamo se, da brez vaše podpore ne bi bili tam, kjer smo, rezultati našega dela so tudi 

posledica vaše podpore in pripravljenosti pomagati. Naš jubilej je tudi vaš jubilej! Hvala!  

Z gasilskim pozdravom Na pomoč! 

 

PGD Drenov Grič - Lesno Brdo 
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